
Wim Brouwer:

PPD: 'Look at the future'
Na de aankondiging op 23 november in het Evoluon dat de PPD in moet krimpen

zijn er twee onzekere maanden aangebroken. Wie moet er 'wijken' en wie moet er

'blijven'? Op dinsdag 29 januari is aan die onzekerheid een eind gekomen. Iedere

medewerker kreeg die dag in een persoonlijk

gesprek van het management te horen wie er

moet wijken en wie er moet blijven. Zoals door

de general manager van de PPD Wim Brouwer in

het Evoluon aangekondigd werd, gaan we ons

weer snel richten op de toekomst van de PPD en

de 360 collega's waar we mee verder gaan. 'We

staan voor een uitdagende klus, waar ik het

volste vertrouwen in heb', vertelt Brouwer.

'Natuurlijk nemen we zo netjes mogelijk afscheid

van de collega's die ons moeten verlaten.'
PPD MT + met de consuftants aan het werk.

Inmiddels is het management team
van de PPD met de hulp van con
sultant Kees van Zijtvelt van
bureau Nieuwe Dimensies aan de

taak begonnen om de PPD
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opnieuw die vorm te geven die
nodig is om er een succes van te
maken. Centraal staat hierbij de
vraag: Wat moeten we anders
doen? Dát we dingen anders moe
ten doen staat voor Brouwer als

een paal boven water: 'We lopen
in veel projecten vertraging op en
dat is heel slecht voor onze busi
ness en onze klanten. We moeten

projecten op tijd starten en ... af
hebben. De gedachte om de klant
hierbij veel meer zichtbaar te krij
gen in de PPD gaan we handen en
voeten geven. Het motto wordt
daarbij: 'geen klant, dan geen actie!'
Hierbij gaat de PPD zich concen
treren op de drie kerntaken: het

ontwikkelen van nieuwe producten
en dan voornamelijk 16:9 CPTs,
industriële support om onze nieu
we fabrieken en de te verplaatsen
lijnen/producten snel aan de gang
te krijgen en het ontwikkelen van
nieuwe technologieën, zowel voor
de huidige CRTs als voor revolu
tionaire nieuwe display technolo
gieën. Een stevige uitdaging.

Samenwerking DRL en Aken
Ook moeten we de samenwerking
met onze collega's in DRL in Gumi
snel vorm geven, volgens Brouwer.
'We hebben de taakverdeling tus
sen PPD en DRL nu afgesproken,
maar we moeten de stap om echt



• Eind januari 2002 is het sociaal plan voor de PPD door de leden

goedgekeurd en het OR-advies uitgebracht. Op I februari is een
introductiebijeenkomst geweest van het PPD bemiddelingsbureau.
De intakegesprekken zijn daarna gehouden. Op moment van schrijven
gaat het om veertien te bemiddelen personen. De begeleidingscom

missie PPD bestaat uit de MT-Ieden Bert Tuyt en Karin van Ee,
vakbondsvertegenwoordigers Frans Housen en Ronny Bons en
twee nog te benoemen OR-leden.

• Eind november 200 I was het sociaal plan en het OR advies voor
CGF rond. Midden december heeft het bemiddelingbureau SMART
introductiebijeenkomsten gehouden voor alle medewerkers van CGF.

Vanaf begin januari worden intakegesprekken gehouden met alle
medewerkers van CGF om de kansen op een nieuwe baan in te

schatten en te vergroten. De begeleidingscommissie CGF zoals afge
sproken in het sociaal plan bestaat uit de MT-Ieden Stef Mullenders

en Christien Truyman, uit vakbondsvertegenwoordigers Frans Housen
en Ronny Bons en drie OR-leden: Angelique Abels, José Prinsen en
Roger Seys.

te integreren nog maken.' Als

voorbeelden van mogelijke integra
tie noemt hij: een gemeenschappe
lijk coderingssysteem, een gemeen
schappelijk product en proces
documentatiesysteem, een
gemeenschappelijk netwerk, enz.
En minstens zo belangrijk is onze
link naar onze industrie. De fabriek

in Aken springt er dan uit, want
heel veel van ons werk landt in die

fabriek. 'Hoe verstevigen we de as
PPD-Aken grondig' is een branden
de vraag voor Brouwer.

Hoe verder
Onder de slogan 'PPD 2002 and
beyond' heeft Brouwer inmiddels
in zeven sessies met alle PPD col

lega's gesproken over zijn eerste
ideeën. Hij heeft iedereen uitge
daagd mee te denken in de nieuwe

aanpak. Het plan is om tegen het
einde van februari een degelijk
plan van aanpak te hebben uitge
werkt samen met alle PPD

collega's. 'We gaan met al onze
collega's een dag de hei op', aldus
Brouwer. 'En dat wordt geen dag

van veel "praten", maar een dag
van "doen". We gaan hard werken
aan ons plan om van de PPD weer
een organisatie te maken waar

prima producten en processen

geboren worden. Een organisatie

waar je met recht trots op mag
zijn en waar het heel prettig is om
te werken met collega's die alle
maal geloven in de toekomst.'

Beste Lezer,

Inmiddels kan niemand er meer omheen, onze slogan 'Look
at the future' komen we overal tegen en straalt zelfs letter
lijk van onze gebouwen.

Echter met alleen naar de toekomst kijken zijn we er niet.
Allereerst zullen we de gevolgen van de omvangrijke
reorganisaties op onze plant moeten verwerken.
Ook zullen we anders moeten leren denken en werken om

de noodzakelijke veranderingen door te kunnen voeren.
En last but not least zullen we allemaal kostenbewuster

moeten worden om de noodzakelijke bezuinigingen te
kunnen bereiken.

Resumerend kunnen we stellen, een forse uitdaging voor
ieder van ons, waarbij het succes mede zal afhangen van
eenieders bijdrage hierin.

Wij wensen u weer veel informatief leesplezier
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• De OR kreeg een instemmingverzoek voor de nieuwe ARBO

dienst, die op I januari van start ging. De OR heeft het groene
licht gegeven voor de wijziging, maar wilde graag verduidelijking
van de toekomstige werkwijze. Na twee gesprekken is een protocol
ondertekend door de bestuurder en de voorzitter OR. Afspraken
voor een tweede protocol tussen de OR en de ARBO-dienst volgen.

• Er komt een nieuw beoordelingformulier voor LG.Philips
Displays. De beoordelingscriteria zijn afgeleid van de waarden van
LG.Philips Displays: Snelheid, Innovatie en Samenwerking. De voor
bereidingen in Eindhoven zijn al in volle gang. Echter, zo'n wijziging
behoeft instemming van de OR. Omdat het landelijk ingevoerd wordt
binnen LG.Philips Displays gaat dit ook gelden voor Sittard en
Stadskanaal. Daarom is door de bestuurder Nederland een instem

mingverzoek gedaan aan de Gezamenlijke Ondernemingsraad.
Deze GOR heeft op 5 februari overlegd met de bestuurder Karel

Heylen. De resultaten en genomen acties zijn op moment van
schrijven nog niet uitgewerkt. Dit jaar wordt het oude beoordelings
formulier nog gebruikt. Om de overgang naar het nieuwe formulier
te vergemakkelijken, zullen de nieuwe waarden en beoordelings
criteria wel ter sprake komen in de werkgesprekrondes.

• Het Europees Display Forum zal een eerste bijeenkomst hebben
begin maart. Daar zullen afspraken gemaakt worden hoe te opereren
met een Europese OR voor LG.Philips Displays. De ervaring van het
Europees Philips Forum zal gebruikt worden om een vliegende start
mogelijk te maken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Wil Robben, Voorzitter OR

(84467 of 06 23833083)



Mobiliteitscentrum CGF op I mei van start

Intakegesprekken positief ontvangen
Het is nu bijna een half jaar geleden dat de medewerkers van de Central Gun Factory

(CGF) te horen kregen dat de productie van 'hun' kanonnen wordt overgeplaatst naar

Namestovo in Slowakije. Inmiddels is daarover een positief advies van de Ondernemings

raad gekomen en is het Sociaal Plan gereed. Om de CGF-medewerkers te ondersteunen in

het proces van 'werken naar werken' is het Mobiliteitscentrum LG.Philips CGF opgericht.

Het mobiliteitscentrum wordt gerund door de Smart Group uit Vught.

Het vertrek van de ruim 450
CGF-medewerkers vindt in twee

fasen plaats. De eerste fase eindigt
in december 2002 en de tweede

fase zal naar verwachting eind
maart 2003 zijn afgerond. Christien
Truyman, die eind november
Vincent Mascuiian opvolgde als
Human Resource Manager CGF, is
mede-verantwoordelijk voor een
goede uitvoering van het proces
'werken naar werken'. 'Dit bete

kent dat ik mij onder andere bezig
houd met uitvoering van het
sociaal plan en met de opleidingen',

Een consultant van Smart (I) in gesprek met een
medewerkster van de CGf

legt de HR-manager uit. En daar
naast stel ik samen met het mobili

teitscentrum en de leiding alles in
het werk om onze medewerkers

van werk naar werk te begeleiden.'
Christien Truyman heeft goede
verwachtingen van het verloop van
'werken naar werken'. 'Vanuit de
medewerkers en uiteraard ook
vanuit het mobiliteitscentrum

wordt een enorme inzet getoond
om het doel "van werken naar
werken" te bereiken. Voor veel
mensen betekent dit andere keu

zes maken. Dit zal niet altijd even
gemakkelijk zijn, maar men is
realistisch en kijkt naar de toe
komst. Met dat als basis ben ik

ervan overtuigd dat we tot een
goed eindresultaat zullen komen.'

Openhartig gesprek
De kennismakingsgesprekken met
de CGF-medewerkers, die begin
januari van start zijn gegaan, zijn
inmiddels afgerond. 'Onze consul
tants hebben met de medewerkers

die een vast of tijdelijk dienstver
band hebben, een gesprek gehad',
legt Smart-directeur Perry Filippini
uit. 'In deze gesprekken gaan we na
waar iemands mogelijkheden lig
gen, wat de wensen zijn en waar
we kunnen helpen.' Het tien koppig
team van Smart-adviseurs kijkt
positief terug op de intakegesprek
ken. 'De gesprekken verliepen op
een ontspannen en openhartige
manier. De meeste medewerkers
hebben een reëel beeld van de

situatie. De één vindt het jammer
dat hij of zij Philips moet verlaten
terwijl de ander het juist als een
uitdaging ziet om iets anders te
gaan doen.' Als medewerkers zelf
al concrete ideeën hebben voor

een opleiding of een cursus wordt
dit uitvoerig besproken. Smart kijkt
of deze opleiding nodig is en of
deze de kansen op een baan ver
betert. 'Ik sprak een medewerkster
die precies wist wat zij wilde,
namelijk gaan werken in de beveili
ging', vertelt Smart-adviseur Mandy
Gerris. 'Gelet op de persoon leek
me dit ook een geschikte richting.
Er is in deze branche ook veel
werkaanbod en we hebben samen

een geschikte cursus uitgezocht.
Het voorstel is goedgekeurd door
Personeelszaken.'

Andere baan
Ook de medewerkers van de CGF

kijken tevreden terug op de intake
gesprekken.Astrid van Rooij (sinds
september 1990 bij de CGF) was
erg tevreden met het gesprek. 'Ik
vond het keigezellig. De adviseur
voelde mij precies aan. Het was
net alsof ik haar al jaren kende.'

Ook Birsen Care Sayli (sinds okto
ber 1992 bij de CGF) vond het
een goed gesprek. 'Je merkt dat ze
veel weten over de arbeidsmarkt

en dat gaf me vertrouwen. Ook
bleek tijdens het gesprek dat ik de
afgelopen jaren toch heel wat cur
sussen heb gevolgd die bij mijn sol
licitaties van pas kunnen komen,
zoals computercursussen, train
stercursus en leiderschapscursus
sen.' Anja van de Nieuwenhof
(sinds mei 1986 bij de CGF) heeft
inmiddels een andere baan gevon
den bij een computerbedrijf waar
zij computers gaat assembleren. 'Je
moet goed je ogen en oren open
houden dan zie je dat er eigenlijk
werk genoeg is. Het gaat er dan
nog om dat je iets vindt wat echt
bij je past.'

Zelf doen
Op I mei a.s. gaat het bemidde
lingstraje.ct van start voor de
medewerkers die op dat moment
zijn aangezegd. Iedereen start met
een sollicitatietraining. Deze trai
ning wordt aangevuld met gesprek
ken met een persoonlijk adviseur.
Daarnaast nemen de medewerkers
deel aan een sollicitatieclub waar

zij ervaringen kunnen uitwisselen
en samen onderwerpen behande
len als 'hoe bereid ik een sollicita

tiegesprek voor' en 'hoe onder
handel ik over mijn salaris'. 'Het
mobiliteitscentrum ondersteunt en

begeleidt de medewerkers daar
waar nodig', legt Perry Filippini uit.
'Om voor de medewerkers zoveel

mogelijk kansen op de arbeids
markt te creëren, zullen we ons
netwerk, waartoe ook vele werk

gevers behoren, zo optimaal moge
lijk in zetten. Dat betekent dat we
actief op vacature acquisitie en job
search gaan en bedrijfsbezoeken
zullen organiseren. Maar het daad
werkelijke solliciteren doet de
medewerker natuurlijk zelf. Dat
betekent ook zelf vacatures zoe

ken, sollicitatiebrieven schrijven en
op sollicitatiegesprek gaan. Onze
ervaring is hoe meer energie
iemand zelf stopt in het vinden van
een andere baan, hoe groter de
kansen.'



Ontkoppeling IT-zaken van Philips-organisatie grote operatie

LG.Philips Displays op eigen IT-benen
Sinds het begin van dit jaar prijken grote borden met daarop de naam van de nieuwe

Joint Ventureop de gebouwen op ons complex. 'De gevolgen van de samenwerking

met LG voor onze IT-zaken zijn minder duidelijk zichtbaar', legt IT-manager Harry

van Laere uit, 'maar de uitvoering ervan kost wel veel tijd.' 'We krijgen een eigen

e-mail systeem, een eigen wereldwijd computernetwerk en een eigen website. En ook

een honderdtal formulieren op de computer zijn inmiddels aan de nieuwe "Tuby

huisstijl" aangepast. Ik vergelijk de ontvlechting met de Philips organisatie wel eens

met een verhuizing naar het buitenland. Je moet een hele hoop regelen om weer

hetzelfde te kunnen doen als voorheen. Een voordeel van de ontvlechting is wel dat

de kosten voor het netwerk en e-mail uiteindelijk lager zullen zijn.'

Windows 2000
Los van de wijzigingen die te
maken hebben met de ontvlech

ting van de Philips-organisatie
wordt met ingang van half februari
op alle'PC's het Windows/Office
2000 pakket geïnstalleerd. In twee
maanden tijd moet dit project
zijn afgerond. Bij de PPD zal dit
project vier maanden in beslag
nemen. Over hoe dit precies in
z'n werk gaat, volgen nog nadere
mededelingen.

'Tuby huisstijl'
Ook alle zaken in de computer
waarop de oude huisstijl stond
afgebeeld, zijn in de afgelopen
maanden aangepast. 'Er is een
standaard lay-out gemaakt voor
brieven, faxen, aanvraagformulie
ren, interne mededelingen etc.',
legt Van Laere uit. 'Voor zeven ver
schillende divisies hebben we in
totaal een honderdtal formulieren

aan moeten passen. De "Tuby
huisstijl" is nu grotendeels klaar en
wereldwijd gebruiken nu alle
medewerkers van LG.Philips
Displays dezelfde lay-out.'

Minder service
Als alles volgens planning verloopt,
wordt I juli a.s. de lijn met het
Philips Gobal Network doorge
knipt en moet LG.Philips Displays
op IT-gebied op eigen benen kun
nen staan. Voor het zover is, moet
de IT-afdeling nog wel een hoop
werk verrichten. 'Het werk wat de

komende maanden op onze afde
ling afkomt, is niet niks', verzucht
Van Laere. 'Het vervelende is dat

we deze grote hoeveelheid werk
met minder mensen moeten ver

zetten. Er moet dit jaar namelijk
25% op IT-kosten worden
bespaard. Ik vrees dat dit wel ten
koste van de service aan onze

medewerkers zal gaan. Wij hopen
dat onze medewerkers hiervoor

begrip hebben.'

tevoren moet zorgen dat je van
de mailtjes en afspraken die je wilt
bewaren een kopie maakt. Over
het wat en hoe ontvangt iedere
medewerker binnenkort per
e-mail bericht.

Corporate Global Network
Momenteel maakt LG.Philips
Displays gebruik van de netwerken
van zowel LGE als van Philips,
waarbij de voormalige LGE mede
werkers geen toegang hebben tot
het Philips netwerk en de voorma
lige Philips medewerkers geen
toegang hebben tot het LG net
werk. LG.Philips Displays gaat zijn
eigen netwerk opzetten, het
Corporate Global Network
(CGN). Er kan dan niet meer van
het netwerk van Philips gebruik
gemaakt wordenVan Laere: 'de
adresgegevens (lP nummers en
DNS namen) zullen aangepast
moeten worden. Dit wil onder

andere zeggen dat alle adressen
aangepast moeten worden. Het
aanpassen van de adresgegevens
voeren we zelf uit, maar het
beheer van het netwerk besteden
we uit.

Ook zijn we op dit moment bezig
met het inventariseren van de

Philips-applicaties die we straks
ook nodig hebben. Medewerkers
die na de ontvlechting gebruik wil
len blijven maken van die applica
ties, of intranetsites, moeten dit
aan hun eigen IT-manager doorge
ven. Voor de PTE is dat Piet

Arkesteijn, voor de PPD John van
Bladel en voor de overige afdelin
gen en voor alle overige IT-zaken
ben ik het aanspreekpunt.'

'Voor de Joint Venture maakten wij
als DCE gebruik van de IT-infra
structuur van Philips', vervolgt Van
Laere. 'Nu moeten we alle IT

zaken die eerst centraal bij Philips
werden geregeld zelf gaan uitvoe
ren. Het opzetten en beheren van
een eigen e-mail systeem en een
eigen wereldwijd netwerk zijn hier
belangrijke onderdelen van.

Nieuwe-mail systeem
Over circa een maand gaan we
over op een nieuwe-mail sys
teem. Dat betekent dat de e-mail

communicatie tussen LG.Philips
Displays en Philips voortaan via
het publieke internet zal verlopen.
Bij de overgang naar het nieuwe
e-mail systeem begint iedereen
met een lege mailbox en een lege
agenda. We blijven echter wel
Lotus Notes als e-mail programma
gebruiken. Het externe e-mail
adres zal niet veranderen, het
interne e-mail adres wel. Dat

betekent onder andere dat je van

De IT-managers: (staand vlnr.) Piet Arkesteijn,

Harry van Laere en (zittend) john van Bladel.



Chemische integratie in het nieuwe SP-Lab een feit

Warme nieuwjaarsboodschap op verloren maandag

CTO Aart van Gorkum verzorgde vrijdag II januari jl. de openingsceremonie voor het

nieuwe Screen Processing Lab op RAD I. Dit deed hij door drie fosforsuspensies bij

een te voegen waarmee symbolisch de integratie van de Screen Processing &

Coatings groep, TTC en F!T werd uitgebeeld. Hij zei heel blij te zijn met het SP-lab en

hoge verwachtingen te koesteren met betrekking tot een verbetering van de door

looptijd voor de ontwikkeling van nieuwe processen. Hij wilde het niet laten bij dit

ene bezoekje en beloofde over enige tijd terug te komen om te kijken of de samen

werking naar wens verloopt. Hij wenste de groep veel succes voor de toekomst. Niet

in de laatste plaats omdat deze veel vertakkingen heeft binnen de business.

Een bewogen jaar noemde PTE-manager Cor van Otterloo het jaar 200 I tijdens de
Nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari j.1.Het komende jaar zal volgens hem echter
minstens zo bewogen worden. Er is een hoop te doen zowel bij de PPD om nieuwe
producten te ontwikkelen, bij de CGF met de introductie van nieuwe kanonnen en de PTE
zal het druk krijgen met projecten jumbo en Iran.
Van Otterloo die sinds het vertrek van Wilbert van der Eijk de honneurs van plantmanager
waarneemt, hield zijn bondige nieuwjaarsbetoog op geheel eigen wijze. Hij vroeg van een
ieder de volle inzet om elkaar te helpen. Hij gaf zijn speech een emotionele lading door
sterk te benadrukken dat 'we een beetje voor elkaar moeten zorgen'. 'We hebben elkaar
hard nodig', stelde hij.Alle aanwezigen konden na deze warme woorden en het nuttigen van
een beker warme drank en een worstenbroodje, weer aan de slag op deze 'verloren maan
dag' zoals onze zuiderburen deze eerste officiële werkdag van het nieuwe jaar noemen.
Eerst gafVan Otterloo de medewerkers van LG.Philips Displays echter nog de opdracht om
definitief af te rekenen met het oude Philips beeldmerk en de bijbehorende slogan.
Vanafnu geen 'Let's make things better' meer, maar 'look at the future'. Stickers en balpen
nen werden uitgedeeld door Piet Arkesteijn die samen met de andere leden van het Intern
Communicatie Team de invoering van de huisstijl onder zijn hoede heeft. De schrijfblokken
komen nog, deze waren niet op tijd gereed.

Breed werkgebied
Het concentreren van de nat

chemische processen binnen de
PPD op één plek is een nieuwe
stap in de goede richting. Met de
eerdere fusie van de Screen

Processing Groep met Cone
Coatings tot de SP&C groep is de
chemische integratie nu compleet,
aldus groepsleider Van Haren. De
nieuwe processen en materialen
die ontwikkeld worden binnen zijn
groep van circa veertig medewer
kers, worden met name toegepast
binnen productontwikkeling en
industriële projecten. Tevens
wordt veel ondersteuning aan
fabrieken gegeven zoals bij de aan
loop van nieuwe lijnen, de intro
ductie van nieuwe processen of
materialen en PMI projecten
(Process Manufacture
Improvement). In samenwerking
met de toeleveranciers ontwikkelt
men materialen zoals fosforen.
Ook bestaat er een sterke band

met de PTE om het proces te ver
talen naar een werkend productie
platform. Daarnaast levert de
groep bijdragen aan F!T en aan de
business-as projecten zoals Next
Generation en Slim. Kortom, een
groep met een breed werkgebied.

Lof voor betrokkenen
Van Haren is vol lof over de

getoonde inzet bij de totstandko
ming van het SP-Lab. 'Iedereen die
bij deze zaak betrokken was, heeft
geweldig meegewerkt aan de reali
satie ervan. Door extra inzet lie

pen onze projecten geen vertra
ging op.' Hij zegt veel dank ver
schuldigd te zijn aan projectleider
en bouwpastoor Jacques
Slendebroek die het project reali
seerde binnen de gestelde tijd en
budget. Ook Evert-Jan van
Donkelaar, Harm Langermans en
Eric van der Pols hebben door

hun technische input een belang
rijk steentje bijdragen aan de reali
satie van het SP-Lab. Ook wil hij
Arno Huizing, Han Bouwmans,
Twan van de Kerkhoff en Miriam
Verhoeven met name noemen

voor hun inzet tijdens de opruim
acties en verhuizing.

moeilijke tijden hierin heeft willen
investeren, beschouwt hij als een
bewijs van vertrouwen. Nadat het
F!T-projectteam besloot de sample
lijn te bouwen binnen de muren
van TTC, werd alles in het werk
gesteld om de schermactiviteiten
die tot dan plaatsvonden op RAF3
en RAF4 alsmede de coneproces
sing vanaf RO te clusteren op
RAD I. Het nieuwe SP-Lab is ver

bonden middels een 'schone' gang
naar het natchemisch gedeelte
voor de bereiding suspensies en
het meetlab waar alle screen pro
cessing meetapparatuur staat
opgesteld. De layout voor het
nieuwe SP-Lab past binnen het
zogeheten Vlekkenplan dat enige
tijd geleden is opgesteld door het
AIB (Algemeen Ingenieurs Bureau)
van Philips in opdracht van PPD
manager Wim Brouwer.

schermactiviteiten te bundelen in

vervulling.' Dit zegt Henk van
Haren, groepsleider van de Screen
Processing & Coatings groep. Dat
het General Management in deze

'Met de opening van het nieuwe
SP-Lab ging de lang gekoesterde
wens om binnen de PPD alle

Aart van Gorkum opent het nieuwe SP-Lab door de drie

fosforkleuren in een scherm te gieten.



Bedrijfsarts Robert Wouthuis terug van weg geweest

Interactie met werknemer belangrijk bij aanpak
ziekteverzuim

Sinds 7 januari heeft LG.Philips Displays weer een bedrijfsarts op het eigen complex.

Robert Wouthuis is geen onbekende voor onze organisatie. Van 1987 tot 1992 was hij

ook al bedrijfsarts voor Philips Display Components. 'In die periode van tien jaar is

er natuurlijk veel veranderd', vertelt Wouthuis, 'maar het is voor mij geen vreemde

organisatie. Ik kom zelfs nog regelmatig "oude bekenden" tegen.' Het leuke aan onze

plant vindt Wouthuis de diversiteit. 'Niet alleen in activiteiten en processen, maar

ook in personen. Ik zou niet graag een bedrijfsarts zijn die alleen ambtenaren in een

kantoor als cliënt heeft', vertrouwt hij ons toe.

In tegenstelling tot de vorige
bedrijfsartsen werkt Wouthuis niet
bij een Arbodienst. Samen met Jan
Casper van Beek en Henk van
Bergen. twee collega bedrijfsart
sen, startte hij april 200 I een
maatschap voor arbeids- en
bedrijfsgeneeskunde onder de
naam 'Medicum Consult'. 'Wij
werken hierbij nauw samen met
de Arbodienst Human Capital
Care', vertelt Wouthuis. 'Het voor

deel van deze werkwijze is dat wij
onafhankelijk zijn en niet afhanke
lijk van een grote Arbodienst, die
weer in handen is van een verze

keringsmaatschappij. Een ander
voordeel is een grotere continuï
teit, wij wisselen niet steeds de
bedrijfsarts. Ook de continuïteit
tijdens vakantie wordt vanuit de
maatschap geregeld. Een goede
overdracht staat hierbij uiteraard
voorop.'

Medewerkers die een afspraak
willen maken met de bedrijfs
arts kunnen iedere ochtend

contact opnemen met Jannie
Hoppenbrouwers. tst. 89615.

Spreekuur op de plant
Vijf ochtenden per week is
Wouthuis op onze plant aanwezig.
Met alle vragen die betrekking
hebben op de relatie werk
gezondheid kunnen de medewer
kers - na het maken van een

afspraak - bij hem terecht. 'Het
werkt drempelverlagend als je op
de plant aanwezig bent', weet de
bedrijfsarts uit ervaring. 'Mensen
kloppen dan toch eerder bij je
aan. Maar ook voor de bedrijfsarts

Bedrijfsarts Robert Wouthuis.

zorgt het voor een grotere
betrokkenheid bij de organisatie
en haar medewerkers. De commu

nicatielijnen zijn korter en je bent
beter op de hoogte van wat er
speelt. Als er vragen of problemen
zijn, kun je even een kijkje nemen
op de werkplek of een praatje
maken met de direct leidinggeven
de. Dit laatste betekent overigens
niet dat een werknemer bang
moet zijn dat in vertrouwen ver
telde informatie bij anderen
terechtkomt. Ik heb niet voor

niets een beroepsgeheim.'

Medisch team
In de dagelijkse praktijk werkt de
bedrijfsarts nauw samen met assis
tente Jannie Hoppenbrouwers en
verzuimcoördinator Peter van der

Zanden. Janny doet de administra
tie, regelt de afspraken en assis
teert bij bepaalde medische
onderzoeken. Peter doet de huis

bezoeken bij de medewerkers die
zich ziek gemeld hebben. Behalve

met de medewerkers van zijn
vaste team heeft Wouthuis ook

regelmatig overleg met bedrijfs
maatschappelijk werkster Marijke
Edie, veiligheidskundigen Renny
van den Heuvel en Huib Scheffers
en de medewerkers van

Personeelszaken. Ook zal hij regel
matig met fysiotherapeut Duco
Molenaar medewerkers op de
werkplek bezoeken.'

Tijdig signaleren
Een belangrijk onderwerp in zijn
dagelijkse praktijk is het ziektever
zuim.Als medewerkers een

bepaalde tijd ziek zijn, krijgen ze
een oproep voor een afspraak
met de bedrijfsarts. Wouthuis is
hierbij extra alert op beroepsge
bonden verzuim. 'Het tijdig signa
leren van knelpunten in het werk
waardoor mensen zich ziek meI
den of een andere stressvolle situ

atie die samenhangt met het werk
is van groot belang. Door proble
men tijdig te signaleren. kan hierop
sneller actie worden ondernomen.

De direct leidinggevende speelt
hierin een belangrijke rol en daar
naast staat ook het overleg met
het management over het verzuim
en de gezondheid van medewer
kers in het algemeen op de agen
da. En natuurlijk is ook de OR
een vaste gesprekspartner', voegt
hij eraan toe.
Wouthuis is geen voorstander van
een keiharde aanpak van het ziek
teverzuim. 'Met een goede interac
tie met de werknemer bereik je
veel meer. Het betrekken van de

direct leidinggevende en eventueel
andere behandelaars is hierbij van
wezenlijk belang.'
Te lang ziek thuis zitten, werkt
volgens de bedrijfsarts vaak ave
rechts. 'Voor medewerkers die al

langer dan zes weken ziek zijn,
wordt de drempel om terug te
keren steeds hoger. Daarom advi
seer ik cliënten altijd als ze op
spreekuur komen even bij hun
afdeling binnen te lopen om niet
van hun werk te vervreemden.



Ook bespreek ik in een vroeg sta
dium met hen de mogelijkheden
om, eventueel met aanpassingen,
stapsgewijs weer in het arbeids
proces terug te keren.'
Binnenkort gaat er veel verande
ren door de Wet Verbetering
Poortwachter, waarbij werkgever
en werknemer duidelijke afspra
ken moeten maken over terugkeer
in werk (of ander werk) bij
arbeidsongeschiktheid. De plannen
en afspraken over terugkeer in het
werk zullen dan schriftelijk wor
den vastgelegd en beide partijen,

zowel werkgever als werknemer,
zullen zich aan die afspraak moe
ten houden. Ook de bedrijfsarts is
bij die afspraken betrokken.

Ergoftalmologie
Naast zijn werkzaamheden als
bedrijfsarts neemt Wouthuis ook
deel aan de werkgroep 'ergoftal
mologie'. Dit is een werkgroep van
het Nederlands Oogheelkundig
Genootschap die adviezen geeft
over alles wat met de functie van

het oog te maken heeft. 'Zo heb
ben we bijvoorbeeld richtlijnen

ontwikkeld voor het werken met
beeldschermen en adviezen en

keuringsrichtlijnen voor de over
heid opgesteld.' Als geboren en
getogen Groninger voelt de
bedrijfsarts zich in Brabant prima
in z'n element. 'We wonen nu
sinds 1987 in "Braboland" en het

bevalt ons hier goed. Onze twee
dochters spreken zelfs al met een
zachte "g".'

Wet Verbetering Poortwachter vraagt actieve houding

zieke werknemer én werkgever
Het zal u niet ontgaan zijn dat de Wet op de Arbeidsongeschiktheid zwaar onder

vuur ligt in ons land. Sinds januari zijn de regels aangescherpt om de instroom naar

de WAO te verminderen en hiermee het beroep op de algemene middelen. De wet

verbetering Poortwachter onderwerpt werknemer en werkgever aan strengere

regels bij langdurig ziekteverzuim tot de werkhervatting of de WAO.

De procedure wordt in 2002 als
volgt. Binnen 6 weken na de ziek
melding moet er een probleem
analyse en een advieswerkhervat
ting door de Arbo-dienst opge
steld worden. Twee weken daarna

moet er een plan van aanpak
door de werkgever en de werk
nemer opgesteld worden met
doelen en activiteiten. Na vier

maanden volgt een melding aan
het Uitvoeringsinstituut voor
Werkneme rsve rzekeri ngen
(UWV) door de werkgever. Dit
instituut neemt de functie over

van instellingen als CADANS,
GAK en SFB.Na de 37ste week

gaat het reïntegratieverslag naar
dit UVWTot slot volgt in week
39 de claimaanvraag van de WAO
door de werknemer, die nu zelf
zijn WAO moet aanvragen. De
periode is aanzienlijk bekort in
vergelijking met vroeger waarbij
er eerst actie kon worden onder

nomen door de werkgever na
een jaar en zes weken ziektever
zuim door de werknemer.

Emotionele gevolgen
Ook binnen LG.Philips Displays
geldt de Wet Verbetering
Poortwachter vanaf I april. Door
deze wet veranderen de verplich
tingen tussen de werknemer en
de werkgever in geval van drei
gend langdurig ziekteverzuim.
Beiden zijn verantwoordelijk voor
een actieve houding bij de werk
hervatting. Zo moet de werkge
ver deskundigheid inhuren, gege
vens bijhouden en werkhervatting
stimuleren. De werknemer kan

zich niet meer passief verschuilen
achter de huisarts. Hij moet ope
ning van zaken geven en een
actieve houding aannemen om
weer aan de slag te gaan, mits de
Arbo-dienst van mening is dat er
mogelijkheden zijn. De Arbo
dienst geeft de beperkingen en de
mogelijkheden aan en blijft het
medisch dossier beheren. Als een

werknemer weigert mee te wer
ken aan zijn of haar reïntegratie
verplichtingen, kan de werkgever
de loon doorbetaling stoppen. Als

de werkgever niet aan alle stap
pen voldoet, kan de loon door
betalingsverplichting doorlopen
tot 104 weken na de ziekmelding.
Indien de werknemer niet actief is

bij het reïntegratieproces, komt
het ontslagverbod bij ziekte te
vervallen. Anders dan tot voor

kort wordt er van de langdurig
zieke werknemer een actieve

inspanning verwacht. JooP
Nagelkerke die zich samen met
Ronny Bons binnen de onderne
mingsraad toelegt op zaken die te
maken hebben met veiligheid, wel
zijn en gezondheid, ziet niet alleen
de zakelijke consequenties van de
aanpassing van Wet Verbetering
Poortwachter. 'Vooral aan de kant
van de zieke kan deze wet emo

tionele gevolgen met zich mee
brengen. Vroeger hoefde de lang
durig zieke alleen maar te zorgen
dat hij beter werd, nu moet hij bij
besprekingen aanwezig zijn, zelf
verslagen doorlezen en toezien
op de juistheid daarvan. Dit
vraagt nogal wat van de patiënt
in kwestie. Zeker in geval van
ernstige ziekte of wanneer er
sprake is van psychische klachten
die voortkomen uit de werkzaam
heden of werkrelaties. '



Manager Leonie van Mier/o:

Office Management smeedt secretariaten
tot eenheid

Te weinig samenwerken, teveel onderlinge concurrentie en veel verschillende werk

stijlen. Ondanks de inspanningen binnen het Change Management Proces, was er in

twee jaar tijd te weinig vooruitgang geboekt binnen de diverse secretariaten van de

PPD. Dit diende spoorslags te veranderen, besloot PPD manager Wim Brouwer in het

voorjaar van 2000. Volgens een plan van aanpak van Cees Admiraal kreeg het Office

Management een nieuwe vorm, gebaseerd op een idee opgedaan bij Ericsson in Gilze

Rijen. Een aantal mensen veranderde van baan, een andere werkwijze werd ingevoerd

en Leonie van Mierio, één van de secretaresses binnen de PPD, werd per I oktober

2000 aangesteld als Office Manager PPD.

Inmiddels rapporteren alle secre
taresses binnen de PPD sinds

I oktober vorig jaar zowel func
tioneel <j.lshiërarchisch aan de
Office Manager. Leonie van MierIo
is enthousiast over de veranderde

geregeld overleg met de klanten,
personeelszaken en met Wim
Brouwer.

In Memoriam
Op 24 december 200 I
is op 60-jarige leeftijd

na een langdurige ziekte
overleden de heer

A.G. Kegge
De heer Kegge was sinds

13-04-1974 in dienst van de

onderneming. Hij was
werkzaam op de afdeling

C&S Global Account

Management van LG.Philips
Displays te Eindhoven.

Leuke zaken
Naast het reguliere werk zijn er
diverse werkgroepen binnen
Office Management in het leven
geroepen. Inmiddels zijn de werk
groepen 'Bezetting en bereikbaar
heid' en 'Communicatie in de

groep' afgerond. De werkgroepen
'Timesheet', 'Efficiency' en 'Reizen'
lopen nog. Ook proberen de OM
leden tijd vrij te maken voor leuke
zaken als een keer per maand
samen lunchen en het gezamenlijk
vieren van verjaardagen. Daarnaast
is de OM groep op 6 november
eens gaan kijken bij de beeldbui
zen fabriek in Aken. Inmiddels is
de nieuwe manier van werken ook

buiten de PPD opgevallen. Leonie
en Suzanne hebben op uitnodiging
van Philips Research inmiddels een
presentatie hierover voor een
aantal secretaresses verzorgd.

naast haar klanten Wim Brouwer
en Peter Mulders als rechterhand
van Leonie van MierIo het Office

Management assisteert, is over
tuigd van de voordelen van de
nieuwe manier van werken. 'Er is

nu veel meer sprake van een
team. We leren veel meer van

elkaar. De motivatie is toegeno
men en er wordt onderling veel
geholpen. Zo is de bereidheid om
elkaar te vervangen veel groter
dan voorheen.'

Teamidee
Deze positieve verandering lukte
niet van vandaag op morgen. De
samenstelling van het team werd
gewijzigd. Een aantal collega's vond
werk elders binnen Philips.Van de
vijftien secretaresses in het nieu
we team zijn er nog zes van de
oude garde. Het is zonder meer
een prestatie te noemen dat
ondanks de krapte op de arbeids
markt, Leonie van Mierio, bijge
staan door Suzanne Giebelen,
vorig jaar er in slaagde het secre
taresseteam op sterkte te krijgen.
Zelf is ze ook tevreden over deze

prestatie. 'We moesten de sollici
tanten overtuigen met onze nieu
we manier van werken en beoor

delen. Diegenen die dit team idee
aantrekkelijk leken en waarvan wij
dachten dat ze in het team pasten,
werden aangenomen.'
De groep komt eenmaal in de
twee weken bijeen voor het
secretaresse overleg. Een keer in
de drie weken is er een bilateraal

tussen de officemanager en elke
secretaresse. Uiteraard is er ook

situatie sinds de invoering van
Office Management. 'Vroeger had
den alle bazen en secretaresses

een eigen stijl waardoor er weinig
eenheid was binnen het secreta
resseteam. Nu is het zo dat alle
secretaresses klanten hebben. De
klanten sturen de secretaresses

operationeel aan. De beoordeling
ligt echter bij mij, zodat ik een
goed overzicht houd op de
expertise van de secretaresse en
de behoeftes van de klanten waar

door je PPD-breed kunt optimali
seren.' Ook Suzanne Giebelen die

Laatste nieuws!

Met ingang van

augustus 2002

gaan Suzanne
Giebelen en

Leonie van

Mierio samen

de functie van

Office Manager
PPD vervullen.

In deze duobaan

krijgen zij gelijke

verantwoordelijk
heden.

Het office management PPD, v/nr. Sacha v.d. Heijden,

EefVerhagen*, Desiree Cee/en, Leonie van Mier/o,

Li/ian Keskin, Wi/ma Zomerve/d, Gerda Mertens,

Suzanne Giebe/en, Koosje van Kemenade, Simone Kramer,

Elles Dillen, Cindy Wa/et, Elly Ram akers (zittend),

Minke v.d. Laar, Ellen E/frink.
* Eef werkt inmiddels elders.


