
'Actie Minus 25' moet NPR-kosten met 25% terugdringen

'Doorbreken gewoontes maakt kostenbewust'
Binnen korte tijd een kostenbesparing van 25% realiseren op het gebied van de Non Product

Related (NPR) Costs. Dat is het doel van de 'Actie Minus 25' die in januari van start is

gegaan. 'In deze tijd van economische recessie, die helaas ook niet aan ons voorbij gaat, is het

belangrijk dat we kritisch met alle

kosten omgaan', legt Ton Danes,

hoofd Inkoop NPR uit. 'Als deze

actie succesvol is, betekent dit op

jaarbasis een besparing van maar

liefst 15 miljoen Euro. We wil/en

dit bereiken door decentraal in de

organisatie te kijken op welke

zaken we kunnen bezuinigen.

Maar ook. en dat is minstens zo

belangrijk. door de medewerkers

kostenbewuster te maken.'

Ook op het onderhoud van de groenvoorzieningen kunnen we besparen. Het APM T

maait, harkt en schoffelt onder het wakend oog van enkele stuurgroep/eden.
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De 'Actie Minus 25' heeft een ande

re insteek dan de enkele jaren gele
den gevoerde bezuinigingsactie
OCOO. 'Toen hebben we de NPR

kosten met ongeveer 10% terugge
drongen door centraal met onze
leveranciers te onderhandelen.

Nu willen we de actie dieper in de
organisatie zetten', aldus Danes.

'Hiervoor heeft het Algemeen Plant
Management Team (APMT) onder

aanvoering van Cor van Otterloo

een stuurgroep in het leven

geroepen.'

Poolteams
Binnen de stuurgroep zijn alle

divisies vertegenwoordigd. Danes
die ook onderdeel uitmaakt van

deze stuurgroep vertegenwoordigt

H&S, HQ en GDE. Toine Jochems

vertegenwoordigt de PTE, Rijk
Daatselaar de GCF en Margot van
Doren, Martie Leemans en Haraid



Wieringa gezamenlijk de PPD.

De stuurgroep geeft opdracht aan
twaalf poolteams. Deze teams die

nen de kosten van bepaalde activi
teiten in kaart te brengen en verbe
tervoorstellen te maken die tot de

gewenste besparing kunnen leiden.

Zo zijn er poolteams opgericht
voor onder andere telefoonkosten,

taxi en huurauto, catering, IT, reizen,
groenverzorging en drukwerk/mail

profs/kopieerapparaten. Elk pool
team bestaat uit een trekker. 'Deze

persoon heeft in zijn dagelijkse
werkzaamheden geen relatie met

het onderwerp dat hij onder z'n
hoede heeft', zegt Danes. 'Hierdoor

kijkt hij er nog met een frisse blik
tegenaan en kan zo met creatieve

oplossingen komen.' De trekker van
een poolteam wordt ondersteund
door een medewerker van de afde

ling Inkoop NPR, een medewerker
van de afdeling Financiën en een
aantal medewerkers dat affiniteit
hebben met het betreffende onder

werp. De leden van de stuurgroep

fungeren als mentor voor de pool
teams.

Opdracht aan iedereen
Het kostenbewuster maken van alle

medewerkers is een tweede belang
rijke actie waarvoor de stuurgroep

verantwoordelijk is. De opdracht

van het APMT aan de stuurgroep is
in feite een opdracht aan iedereen

legt Danes uit. 'Je ziet dat de mede

werkers zich vaak niet bewust zijn
van de kosten van bepaalde zaken.

Als we bijvoorbeeld kijken naar het
papierverbruik rijzen je de haren te

bergen. Ten tijde van OCOO was

het papierverbruik op onze plant
16 miljoen A4-tjes. Op dit moment,
met minder mensen, zijn de aantal

len 21 miljoen. Per persoon komt
dit neer op gemiddeld 100 A4-tjes

per dag. Dat is gigantisch én boven

dien onnodig. Door eenvoudige
acties als niet meer klakkeloos alle

mailtjes en bijbehorende bijlagen uit
te printen, dubbelzijdig te kopiëren
en e-mails niet meer zo breed te

verzenden, kun je al veel geld

besparen.' Ook door andere zaken
kritisch te bekijken, kunnen we vol

gens het hoofd Inkoop NPR veel
geld verdienen. 'Veel medewerkers

beseffen bijvoorbeeld niet dat het
te laat bestellen van een lunch voor

hun gasten goud geld kost. Wanneer
je een lunch tijdig bestelt, bedragen

de kosten € 4,50 per persoon.
Wanneer je echter te laat bent,

stijgen de kosten tot € 21 per
persoon.'

Ondoordachte uitgaven
Danes is zich er terdege van
bewust dat het niet eenvoudig is

om bestaande gewoontes te door
breken. 'Maar als iedereen zich

vooraf de volgende vragen stelt, zijn
we al een heel eind: "Is het wel

noodzakelijk?", "Wat kost het?" en
"Is het dat waard?" In onze privé

situatie doen we doorgaans ook
geen ondoordachte uitgaven.

Waarom zouden we dat op ons
werk dan wel doen?'

Leden van de Cannons Club die willen stoppen met bedrijfs
fitness, kunnen zich afmelden bij Piet Arkesteijn, tel. 85226 of
e-mail Piet.Arkesteijn@lgphilips-displays.com. onder opgave
van naam en salarisnummer. Het lidmaatschap van 12 maanden
dient echter wel vol gemaakt te worden. Afmelden kan al eer
der. Iedereen die gebruik wil blijven maken van de faciliteiten
van de Cannons Club hoeft niet te reageren.

Per I mei 2002 worden de

tarieven voor het lidmaatschap
verhoogd. Het tarief voor mede
werkers wordt dan 49 Euro,

waarvan LPDE 20 Euro voor zijn

rekening neemt. Op het salaris
wordt dan per maand 29 Euro

ingehouden. Het tarief voor een

partner wordt 28,50 Euro, het
tarief voor kinderen van 5 tot

18 jaar wordt 7,50 Euro en voor

kinderen jonger dan 5 jaar
5 Euro. Medewerkers van

LG.Philips Displays Eindhoven

die nog geen lid zijn van de
Cannons Club, maar dat wel

willen worden, kunnen direct

naar de Cannons Club gaan om
zich in te schrijven. Je moet dan

wel je badge meenemen. Het
inschrijfgeld bedraagt 70 Euro.

Cannons Club: laatste nieuws!Beste Lezer,

Ton Dones

'In Beeld' bestaat inmiddels 121/2 jaar en ook in dit
jubileumnummer heeft het redactieteam weer vele

interessante artikelen voor u weten te verzamelen. Dat wij

in een dynamische organisatie werkzaam zijn, blijkt wel uit

het feit dat het nog niet is voorgekomen dat wij een gebrek

aan kopij hadden. Het tegendeel is eerder het geval. Door de
vele onderwerpen moet de redactie voortdurend keuzes

maken. Het is onze insteek om aan de gehele populatie van
LG.Philips Displays Eindhoven een interessante mix van

artikelen te presenteren. Naar mijn mening is de redactie

hier ook in dit jubileumnummer weer in geslaagd. Indien u

een andere mening bent toegedaan of indien u suggesties
heeft voor nieuwe onderwerpen laat het ons dan even
weten via het redactiesecretariaat.

Redactieraad Piet Arkesteijn RAU I; Ton Danes RU p;

Eric Lakerveld RAD 1'12; JooP Nagelkerke GDE TZ 3;

Redactiesecretariaat Iris van Gestel RAU I, 88743

Correspondenten Jan Hermans GDE TZ p;

Peter van den Hurk CGF RA; André Jansen PPD RAF I;

Hans van Oeffelen PPD RAF 2; Jos Rijnders PPD RAD;

Wil Robben (vz) OR RE p; Jan van Rooij, PTE RAU '/2;
Fred de Schrevel LWB; Ivo Vandormael TTC RAD 1'12;

Journalistieke productie Désiree Meijers en
Marion van den Moosdijk, Eindhoven, 040·2124499,
mexin@iae.nl

Vormgeving, lay-out en grafische productie
DocVision Veldhoven

Fotografie Ber van der Vleut

Wij wensen u weer veel informatief leesplezier.



Philips CFT en LG.Philips Displays Glass Deve/opment tekenen PartnershiPcontract

Samenwerkingscontract symboliseert jaren van••
gezamenlijke InspannIng

Philips Centre voor Fabricage Technologie (CFT) en LG.Philips Displays Glass

Development hebben een samenwerkingscontract afgesloten. Het contract formaliseert

een reeds jaren long bestaande intensieve samenwerking tussen de twee partners en dekt

gezamenlijke activiteiten of op het gebied van materiaalkunde en vormgeeftechnologie

voor de productie van glosdelen voor de fabricage van beeldbuizen (CRT).

efficiëntie van product- en proces

ontwikkeling binnen LG.Philips

Displays Glass Development
verbeteren.

Ondertekening van het contract. Staand v/nr.: T. Viegers (eFT), F. Mikkers (CFT),

R. v.d. Schee (LPD),A. Ko/fschoten (CFT), F. v.d. Wiel (LPD), S. Turner (LPD), O. Hoitinga

(CFT) en W van Mi/ (CFT). Zittend v/nr.:). Pacini (LPD) en). Slakhorst (CFT).

Beide partners profiteren van het

partnershipcontract dat getekend is

op 27 februari 2002 door Just
Slakhorst, lid van het management
team van Philips CFT en Relation

Manager LG.Philips Displays, en

Julio Pacini, Component

Optimiza~ion Manager Glass van
LG.Philips Glass Displays.

De overeenkomst geeft LG.Philips

Displays Glass Development toe
gang tot de gespecialiseerde kennis
op het gebied van glas materiaal

kunde en vormgeving die aanwezig

is binnen Philips CFT. Op hetzelfde
moment, stelt het contract CFT in

staat hun ondersteuning aan
LG.Philips Displays verder te ver

beteren en eerste keus partner te
zijn. De overeenkomst is retroactief

vanaf september 200 I en geldig tot
en met december 2003.

Technische inhoud

Philips CFT brengt zijn gespeciali

seerde kennis en deskundigheid in
op vakgebieden zoals glas-metaal

interactie, computer aided enginee

ring (CAE) technieken, numerieke

modelering van het glas vormgeef
proces en materiaal analyse in het

algemeen. De bijdrage wordt gele
verd door de uitvoering van ont
wikkelprojecten en voorbereidende

studies, het geven van adviezen en
ondersteuning.

Glas-metaal interactie op hoge
temperaturen is een centraal

onderwerp in de CFT onderzoeken.
Het dekt fundamentele kennis van

metalen af met betrekking tot

corrosie, aantasting, degradatie
(veroudering), plakken en slijtage.

Door reeds vele jaren actief te zijn
geweest op dit gebied heeft het

CFT brede ervaring en diepgaande

kennis opgebouwd in het selecteren
van de materialen, en heeft het
inzicht in nieuwe trends in de ont

wikkeling van materialen.
Deskundigheid in voorbereiding van

monsters voor onderzoek, analyse
en testen is van fundamenteel

belang voor de ondersteuning van

CRT glas industrie. Het CFT speelt
een belangrijke rol bij het in stand

houden van deze deskundigheid op

een hoog niveau. Ook zorgt het

CFT dat deze deskundigheid op
langere termijn beschikbaar blijft.

Voor wat betreft CAE modelering
en vormgeving van glas biedt het

CFT zijn deskundigheid aan

betreffende ontwikkeling en toepas
sing van nieuwe numerieke model

len en oplossing van specifieke
problemen in het vormgeefproces.
Bovendien ontwikkelt CFT gereed

schappen en methodes die de

Volledige partners
Als volledige partners zal de samen

werking verder gaan dan uitsluitend
het uitwisselen van deskundigheid

en service. Het CFT beoogt ook

meer inzicht te krijgen in de organi
satie, capabilities en verbeterings

activiteiten van de glasactiviteiten

van LG.Philips Displays. Dit om in
staat te zijn nieuwe ideeën te gene

reren, die bij kunnen dragen aan

een verdere verbetering van de
winstgevendheid van LG.Philips

Displays. Hiertoe zullen bijvoor

beeld vertegenwoordigers van CFT
deelnemen aan vergaderingen van

Glass Development en een rol

spelen in het definiëren van de

technology roadmaps van LG.Philips

Displays Glass Development.



Presentatie F!T op SlO in Amerika

'Maskerloze buis droom van iedere buizenmaker'

In het zomernummer van 'In Beeld' was het hoofdartikel gewijd aan de ontwikkeling van

F!T.Een nieuwe, zeer belovende techniek toegepast in een conventionele beeldbuis. 'Een

jaar lang hebben we hier met een groot team aan gewerkt. En de tijd is nu rijp om met

deze uitvinding naar buiten te komen', vertelt Bas Zeper, Strategie Planner & Demo

Manager F!TProject. 'We doen dit tijdens de SID (Society for Information Display) in

Amerika in de derde week van mei. De ontwikkeling van de F!T-buisis nu zover dat we na

de zomervakantie in Aken starten met een industriële proef/ijn. In augustus beginnen we

met het front end en in oktober volgt het back end. Als al/es verder volgens planning

verloopt, komen we in 2004 met de eerste F!T-buizen op de markt.'

'Een F!T-buis is een conventionele

beeldbuis zonder masker',legt

Rufus Driessen, clustermanager

Compon.ents F!T-project, uit. Het
masker dat in de beeldbuis voor de

kleurselectie zorgt, is in de F!T-buis

vervangen door een digitaal terug

koppelsysteem dat zorgt dat de

elektronenbundel op de goede kleur

landt én blijft. Dit principe is afgeleid

van de werking van de Compact
Disc.'

Betere beeldkwaliteit

Een betere beeldkwaliteit tegen aan

trekkelijke kosten is volgens Zeper
het grootste pluspunt van deze

nieuwe buis. 'Eigenschappen als

resolutie, scherpte, contrast, kleur
verzadiging en geometrie zijn in
deze buis zichtbaar beter. Daarnaast

Het passeren van een mijlpaal wordt gevierd met een

percussieworkshop.

treden bij een buis zonder masker

geen nadelen als moiré en microfo

nie op.' Het toepassen van het F!T

principe in een 'gewone' beeldbuis
brengt behalve een hogere beeld-

kwaliteit ook andere voordelen met

zich mee. 'Als de F!T-buis een succes

wordt, kan de levenscyclus van de
conventionele beeldbuis aanzienlijk

worden verlengd. Bovendien is de
F!T-buis, na het ombouwen van de

productielijnen, gewoon in de
bestaande beeldbuizenfabrieken te

produceren.'

Digitale elektronica
Het idee van een beeldbuis zonder

masker is volgens Remko Horne,
clustermanager Screen Processing

F!T-project, niet nieuw. 'De masker

loze buis is al lange tijd de droom
van iedere buizenmaker. Doordat de

laatste tien jaar de ontwikkeling van

de digitale elektronica in een

stroomversnelling is geraakt en de
elektronica niet alleen kleiner, maar

ook goedkoper is geworden, kunnen
we deze droom nu eindelijk verwe

zenlijken.'

FIT-team

Het F!T-team bestaat op dit moment
uit 70 tot 80 personen. Het leeuwen

deel hiervan (± 40) is afkomstig uit

de verschillende groepen van de
PPD. Daarnaast nemen ook mede

werkers van CFT, PTE, SLE (Semi
conductors) en Research aan het
F!T-team deel en heeft Aken een

twintig man tellend team speciaal

voor het F!T-project. 'Ook werken
we met onze collega's uit Korea

samen op het gebied van screen

processing en metalen onderdelen',
vertelt Horne. 'Na het bereiken van

de Technische Feasibility zullen we

deze collega's waarschijnlijk nog
meer bij ons project betrekken.'

Vijf mijlpalen
Het ontwikkelproces van de F!T-buis

bestaat uit vijf mijlpalen (demo's).

Het projectteam heeft elke mijlpaal
van een sportnaam voorzien.

'Omdat een goede samenwerking in
ons F!T-team, net als bij de verschil

lende takken van sport, cruciaal is

voor het bereiken van een optimaal

resultaat', legt Driessen uit. De eer

ste mijlpalen, waarin de vertaling van
research prototypes naar een full
screen beeldbuis plaatsvond, zijn

inmiddels gepasseerd. Op dit
moment staat het F!T-team voor de

derde mijlpaal. Deze mijlpaal, 'racing'

genaamd, markeert een zeer belang
rijke fase in het F!T-project.Alle ver
nieuwingen die het afgelopen jaar in

Vlnr. Rufus Driessen,jos Hulshof,

Remko Home en Bos Zeper.

de verschillende deelgebieden heb

ben plaatsgevonden, worden tijdens
deze demo voor het eerst in een

F!T-buis samengevoegd. 'Om dit te

bereiken, is een aantal belangrijke
doorbraken nodig geweest', legt
Driessen uit. 'Eén van deze door

braken is de ontwikkeling van een
nieuwe kanon/spoel combinatie die
het mogelijk maakt een zeer nauwe
elektronen bundel te realiseren.' Een

andere doorbraak heeft betrekking
op een wijziging in de schermtech

nologie. 'Doordat we extra fosforen

op de achterzijde van de aluminium
spiegel hebben aangebracht, zijn we
in staat de elektronenbundels te

geleiden', legt Horne uit. 'We noe

men dit ook wel "tracking". Om
deze nieuwe technologie te realise
ren, hebben we onder andere nieu-

in beeld ~
'.



Uitkomst PPD-dag in Koningshof:

De PPD laat het zien!
Werken aan de PPD nieuwe stijl, onder het motto de PPD laat
het zien! Als het aan PPD-manager Wim Brouwer ligt, gebeurt
dit liever nog vandaag dan morgen. De complete PPD boog
zich maandag 4 maart in congrescentrum Koningshof over de
eigen toekomstplannen. Het managementteam, alsmede de
direct leidinggevenden stelden tijdens eerdere sessies al een
analyse van de huidige situatie op. Met hulp van consultant
Kees van Zijtveld van de firma New Dimensions werden nu
gezamenlijk in Koningshof de struikelblokken vastgesteld en
vervolgens kwamen de ideeën aan bod om deze barrières op
te ruimen.

we belichtingstafels ontwikkeld in
samenwerking met de PTE. Hiermee

zijn we in staat de fosforen op een

goede manier te positioneren.'
Ook in het cluster Elektronica,
bemand door mensen van het SLE

en Research, heeft men het afgelo
pen jaar niet stilgezeten. 'Voor de
tracking van de elektronenbundel

was nieuwe elektronica nodig',
vertelt Jos Hulshof, clustermanager

Elektronica. 'En ook op het gebied

van de algoritmes die de tracking
verzorgen, hebben we recent ver

beteringen en vernieuwingen
ingevoerd.'

Slagingspercentage
Tijdens de cruciale Racing-demo,
die in april plaatsvindt, wordt een
16x9 32" Slim F!T-buis naast een

conventionele Philips-buis van hoog
waardige kwaliteit opgesteld.

Medewerkers F!T-team tijdens apbouw 'Racing-demo'.

'Tijdens deze demo moeten we
laten zien dat we de beloofde beeld

kwaliteit ook daadwerkelijk waar
kunnen maken', legt Zeper uit. 'Qua
beeldkwaliteit moet de F!T-buis in

vergelijking met de conventionele

buis duidelijk beter uit de bus
komen.'

Tot oktober staan nog twee mijl
palen gepland. 'Als we op I oktober

de laatste mijlpaal halen, hebben we

de Technische Feasibility bereikt en

stijgt het slagingspercentage van dit
project tot 60%', legt Horne uit. 'Of

we de overige 40% halen, hangt af

van het verloop van de industriële
productie en de interesse van onze

klanten in ons product.'

Wereldstandaard
Het uiteindelijke doel van het F!T
team is om met 'hun buis' een lei-

den de positie op het large- en jum
bosegment van de TV-markt te ver

overen. Bang dat de concurrent

voortijdig met hun 'uitvinding' aan
de haal gaat, is het F!T-team niet.

'Onze voorsprong is op dit moment
zo groot, deze kan niet snel meer

worden ingehaald', klinkt het vol

Voordat de PPD'ers aan de slag

konden met het opstellen van een

toekomstvisie oftewel 'wat gaan
we er aan doen', schetste
Brouwer de ernst van de situatie.

Vooral financieel blijkt LG.Philips
Displays er niet zo best voor te

staan. Aansluitend zette Van Zijt
veld de gemoederen in de zaal

behoorlijk op scherp door op
uiterst indringende wijze het func
tioneren van de PPD, inclusief het

management ter discussie te stel

len. Iedereen in de zaal kon zijn
mening uiten en dat deed men

ook! 's Middags keerde het echter
om in een constructieve sfeer

waarin iedereen, zij aan zij, zijn
uiterste best deed om zich hele
maal in te zetten voor het welsla

gen van de strategie-bepaling. Uit
een enorme hoeveelheid ideeën

destilleerde vertegenwoordigers

van de groepen in korte tijd de
voornaamste aandachtspunten. De
PPD moet in de toekomst beter

prioriteiten stellen, er moet een
echte businesscultuur ontstaan, de
PPD'ers moeten meer resultaat

gericht werken en een sterker

ondernemerschap aan de dag leg
gen. Hiermee geeft de PPD echt

inhoud aan de values: Speed,

Innovation en Partnership.

zelfvertrouwen. 'We willen in de

toekomst zelfs met een of meerde

re partners gaan samenwerken
zodat we F!T tot wereldstandaard
kunnen verheffen.'

Inmiddels is er een gedetailleerd

actieplan opgesteld met het
beoogde resultaat op een termijn
van drie, zes en van negen maan

den. Tegelijkertijd is een project
opgestart onder de noemer 'Stop

the bleeding'. De PPD moet met
vereende krachten werken aan de

industriële problemen in Hranice,
het opstarten van de nieuwe

fabriek in Mexico, aan het op peil

brengen van de yield in Hua Fei,

en het snel aanlopen van de 32"
en 28" WSRF Mk 11in Aken.

Betrokkenheid
Hoewel het een bijzonder enerve

rende ervaring voor hem was, is

de PPD-manager tevreden met de

uitkomst van de plenaire PPD-dag.
Hij is ervan overtuigd dat zo'n hei

dag op de lange duur effect heeft.
Als eerste teken heeft hij in elk

geval wel een enorme betrokken
heid onder zijn mensen ervaren.
Zo stonden alle PPD'ers zonder

uitzondering direct klaar om naar
China te vertrekken vanwege de

problemen in Hua FeL Brouwer:
'Zo moeten wij doorgaan, business

gericht, en met volle kracht wer
ken om zelf het verschil te maken

tussen een slecht en een goed
resultaat. Wij laten het zien!'



PTE.-Projectleider Henk Vrijsen:

Iran nog spannender dan andere projecten

Op de foto PietArkesteijn (staand le v.l.), Henk Vrijsen (staand 3e v.I.),jan Verstraten (staand 4e v.i.)

en Cor van Otter/aa (zittend midden) samen met vertegenwoordigers van Fritz Werner en A/am Ara.

Seniorprojectleider Henk Vrijsen van de PTE houdt

zich onder meer bezig met de 2 I" RF en I 7" Easy

CDT in Hua Fei en het crash project 'Stop the

bleeder CDT Hua Pu' dit laatste in samenwerking

met de PPD. Nog spannender vindt hij zijn betrok

kenheid bij het Iran-project. Hoewel het formele

besluit nog niet is genomen, zal LG.Philips Displays

zeer waarschijnlijk voor het eerst een complete

fabriek voor derden bouwen. 'Wij streven ernaar om

in de Iraanse bergstad Marand een fabriek met

twee lijnen voor de firma Alam Ara neer te zetten

die uitgerust is met de beste layout en de nieuwste

technologieën', vertelt Vrijsen. 'Wij doen dit zeer

bewust. In de hoop dat dit een positieve uitstraling

heeft op ons bedrijfsimago ..

Is het wel zo slim om je beste ken

nis uit handen te geven? Vrijsen:

'Zowel politiek als financieel is er
een risicoanalyse gedaan door

LG.Philips Displays en Fritz Werner.

Dit Duitse bedrijf heeft al een

jarenlange ervaring in het Midden
Oosten. Ook de Amerikanen wer

pen geen blokkade op, mits wij
ervoor zorgen dat niet meer dan

tien procent van de inhoud bestaat

uit Amerikaanse producten.'

Als het officiële contract getekend
is, wordt er een Letter of Credit

geopend. Zodra deze operationeel
is, kan met de bouw gestart wor

den.Vrijsen verwacht dat het binnen
een half jaar zo ver zal zijn. Eind

2003 kan dan begonnen worden
met de installatie. Als de planning

wordt gehandhaafd, start de produc
tie in 2004. In eerste instantie gaat

het om een lijn voor de 21" FS en

eentje voor de 29" SF. Later zullen

de 21" en 29" RF volgen.

Iran is in grote trekken te vergelij
ken met projecten in Mexico en

China oordeelt Vrijsen. Toch is dit

project boeiender, vindt hij. 'Hier
komt het op een hele goede begro

ting aan. Je hebt met allerlei bijko
mende zaken te maken, zoals com

ponent supply, juridische kwesties

en export contro!. Deze zaken
maken dit project veel breder en

uitdagender.'

Optimale mix
De kansen voor de nieuwe fabriek

schat Vrij sen gunstig in. Er is een

enorme marktgroei, er is weinig
entertainment en de mensen zijn er

gek op films. 'Uit ons eigen markt-

onderzoek blijkt dat er per jaar zo'n

twee miljoen sets worden verkocht.

Ongeveer de helft daarvan komt uit

de lokale productie. Er zijn ongeveer
vijftien setmakers waarvan Parc
Electronics en Sahab de grootste

zijn. Opvallend is dat de importbui
zen nagenoeg allemaal van het type
RF zijn in de afmeting 21" en 29".

Er wonen zo'n zeventig miljoen
mensen, waarvan maar liefst veertig

procent jonger is dat 21 jaar. De
werkloosheid is met vijftien procent

heel hoog te noemen en ook het

opleidingsniveau is bovengemiddeld.
Kortom, een optimale mix is aanwe

zig voor werkgelegenheid en afzet.'

Grote kracht
Inmiddels is Vrijsen al een keer in

Iran geweest. Vooroordelen blijken
in de praktijk, zeker in Teheran, mee

te vallen. 'Tegen mijn verwachting in
lopen vrouwen opgemaakt op
straat, alhoewel de benen bedekt

blijven.' Met een Iraanse delegatie

bezocht Vrij sen de plants in Hranice
en Dreux. Vrijsen heeft alle ver

trouwen in de samenwerking, al blij

ven cultuurverschillen natuurlijk een

rol spelen. 'Iranezen zijn meer dan

wij, gevoelig voor status. Als er
hotels voor de gasten gereserveerd
moeten worden, is alleen het beste

goed genoeg. Ook limousines en
business c1ass vliegen is een vanzelf

sprekende zaak voor de Iraanse
onderhandelingspartners.' Vrijsen
heeft daar niet zo'n moeite mee.

'Als je dat eenmaal weet, kun je daar
rekening mee houden.' Dit inlevings

vermogen stelt de nieuwe relatie

zeer op prijs. De grote kracht van

LG.Philips Displays schuilt niet
alleen in het bezit hebben van de

beste technologieën, maar ook in
het vermogen om samen te werken
met verschillende tradities, culturen

en met lokaal management.

in beeld ~
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De week van
Henk Vrijsen

'Ikben op het ogenblik in Nanjing (China) als teamleider van het 'Stop the
CDT bleeder Hua Pu'.ln een review meeting in Hong Kong en Nanjing in
week 10 is besloten dat zowel de output als productkwaliteit van de Hua Pu
lijnen verbeterd moet worden. Hierop is in week II een team samengesteld
om deze assessment in week 12 en 13 uit te voeren. Wij zijn hier met een
COO team (PPD, PTE Eindhoven en PTETaiwan experts) van 14 man voor
een assessment van de 5 Hua Pu productielijnen. Op basis van deze assess
ment maken we een gedetailleerd plan om de output en product kwaliteit te
verbeteren. Uiteraard doen we dit in een goede samenwerking met de Hua
Pu medewerkers. De assessment wordt uitgevoerd in taskforce teams die
geleid worden door de medewerkers van Hua Pu. Hua Pu produceert de
IS"CDT,17"Supraen de 17"eZ flat tubes. Het doel is om binnen 2 weken een
volledig verbeterplan klaar te hebben wat moet resulteren in een factory
efficiency verbetering tot 80%voor eind juli 2002.'

, De week van ... ' is een nieuwe

rubriek in 'In Beeld'. In deze rubriek

beschrijft een medewerker een zelf

gekozen werkweek. De redactie raad
kiest welke medewerker aan het woord

komt. In principe kan iedereen aan
de beurt komen. In deze eerste 'De

week van ... ' bijt PTE-er Henk Vrijsen

de sPits af.

Week I~
'Om 7.30 uur met z'n allen de bus

in. De assessment is in volle gang.
Om 8.00 uur bij aankomst in de

fabriek, waar we een eigen kantoor
hebben, houden we elke ochtend

een sunrise meeting waarin we kort
de status, bottlenecks en het pro

gramma van de dag bespreken. Om
9.00 uur zwermt iedereen uit naar

zijn afdeling.
Onze Hua Pu

collega's die in
eerste instantie

de assessment

een beetje als

een bedreiging
ervoeren, zijn

achteraf blij met
onze komst. Dit

komt met name
doordat men

ziet dat we echt

hier zijn om te

helpen (en niet

te bekritiseren).
Maar ook door

de kwaliteit van
ons onderzoek.

We vinden ver-

beterpunten die ze zelf niet, of veel
moeilijker, ontdekt zouden hebben.

Hierdoor begint men nu ook zelf
zaken aan te dragen en wordt

gevraagd of mensen niet langer kun
nen blijven. Dit verlost me van een

aantal kopzorgen die ik tot nu toe
heb gehad. De Chinese mentaliteit is
er toch een van de vuile was binnen

houden totdat het echt niet langer

kan. Ook de relaties binnen de task

force teams, die op zich goed te
noemen waren, verbeteren verder
en we winnen aan vertrouwen. De

Nederlanders zien elkaar overdag
als groepje alleen nog maar voor en
na de lunch tijdens het 'rookkwar

tiertje' buiten de hekken van de
fabriek.

Om 17.30 uur staat de bus weer te

wachten om ons terug te brengen

naar het hotel (tenminste voor die
genen die het werk voor die dag

klaar hebben). Om 18.00 uur is het
dan in het hotel verzamelen voor

een korte project meeting waarin
blijkt hoe gecompliceerd de zaken

liggen. De problemen zijn ruwweg in
de delen naar product, equipment,

proces en organisatie. Om de com

plexiteit toch een beetje gestructu
reerd te kunnen ontrafelen, begin

nen we dan meestal weer om onge

veer 21.00 uur waarbij we in het
hotel de zaken verder doorspreken.
Deze besprekingen monden meestal

uit een nachtelijk overleg waarbij we
na enen nog even een pilsje drinken
aan de bar.

Ook de presentaties aan het

management, die voor donderdag
op de agenda staan en die toch

door de COO mensen gemaakt
moeten worden, bespreken we in de
avondsessies.Äan het eind van de
week zit iedereen er toch wel een

beetje doorheen. Hard werk, veel

uren, weinig slaap en veel stress

eisen hun tol. Op het eind van de

week ligt er een verbeterplan dat
voor de ene taskforce natuurlijk wat
duidelijker is dan voor de andere.

Ook presenteren we een visitpro

gram van experts om het manage
ment en andere betrokkenen in Hua

Pu te overtuigen van het nut dat het
COO team terugkomt om samen
de gestelde doelen te bereiken. Om

dat te onderstrepen blijven Vincent
Regtuit en ikzelf hier een week lan

ger om een totaal plan in elkaar te
steken.'



Special Produets Glas bedruiPt zichzelf

Dankzij nachtkijkers en ijkpilletjes
Eigenlijk zouden ze alleen proeven mogen doen voor

de ontwikkeling van Components en Lighting.

Manager Heimen Morelissen legde dit decreet min

of meer naast zich neer en maakte van Special

Products Glas een zichzelf bekostigend laboratorium

door zich ook toe te leggen op hoogwaardige glas

producten van uitstekende kwaliteit. De klanten zijn

tevreden. Dit geldt ook voor de bazen die een netto

winst van driekwart miljoen euro in hun boeken

kunnen noteren. Geen gelukkiger manager dus dan

Morelissen. Maar zoals de Chinezen zeggen; geluk is

als glas. Als het schittert, breekt het .... Zijn team

wordt er niet jonger op en goede glasblazers zijn

moeilijk te vinden.

Glasblazers André Joosten(l) en Ad Jonkers in actie. Heimen Morelissen kijkt toe.

Vanaf het moment dat Morelissen in

1967 als assistent in de ontwikkeling

het glasterrein betrad, maakte zich

een begeestering van hem meester
die niet meer zou wijken. Op dit

moment is hij lid van het manage
mentteam van Glass Development

en stuurt hij het onderdeel Special
Products aan. Dit is in feite het labo

ratorium waar de glasontwikkeling

plaatsvindt. Morelissen: 'In de loop

der tijden hebben we onder allerlei
noemers gewerkt, maar in feite dekt
de naam Glaslaboratorium zoals er

op het dak van gebouw TY staat nog

het best de lading.'

Ontwikkeling
Nog voor de operatie Centurion

haar intrede deed, ging men overal in
het kader 'van boven de winkel

wonen', aan lokale glasontwikkeling
bij de belangrijke glasfabrieken doen.
Bij de instelling van deze dedicated

teams, vond in Eindhoven bij de

Glasontwikkeling de opsplitsing in

lampen en beeldbuizen (Lighting en
Components) plaats. Volgens
Morelissen deed zich toen het merk

waardig fenomeen voor dat de men
sen die bij verschillende groepen

hoorden, binnen veertien dagen aan

aparte tafels in de kantine zaten. Iets
dat hij nooit

heeft begrepen.
Zelf hoorde hij

als poedertech
noloog bij beide
groeperingen.

Zo'n tien jaar

geleden wordt
hij hoofd van
het Techno

logisch Lab, nu

Special Products
geheten.
Morelissen

kreeg een aantal
glasblazers en
een rijtje oven

tjes ter beschik

king. 'Daar

deden wij proeven voor zowel

Lighting als voor Components. De
basis is nog steeds wat het toen

was. Wij staan nog steeds primair

opgesteld ten behoeve van de ont

wikkeling om proeven te doen en
pas op de tweede plaats voor klein

schalige productie om de kosten te
dekken.'

Hoge kwaliteit
In eerste instantie werd Special
Products bekostigd uit de IK gelden

(Initiële Kosten oftewel procentuele
bijdragen van de fabrieken aan de

ontwikkeling). Hoewel Morelissen

duidelijk opdracht kreeg om niet te
investeren in de productie, vertelt hij

schalks dat hij er in slaagde om deze
toch steeds een beetje op te voeren.

Hij is er stellig van overtuigd dat
dankzij deze 'ongehoorzaamheid',

Glasontwikkeling in Eindhoven kon
blijven.AI enige tijd is het zelfs zo
dat de vaste kosten van SP geheel

gefinancierd worden door de specia
le producties. Onder de noemer
ontwikkeling doen de mannen van

Special Products proefjes met ver
schillende recepturen en is de
Modelshop een belangrijke nieuwe

impuls in samenwerking met de
PPD. Als geldopbrengende activitei
ten maakt men producten met een

hoge toegevoegde waarde en van



hoge kwaliteit, zoals Morelissen met

enige trots meldt. Zo wordt er het

glas geproduceerd voor de fameuze

nachtkijkers. Ook vindt productie

van glazen preforms plaats, die
elders verdere bewerking onder

gaan. De grootste hap van de omzet

bestaat uit de premixen voor de
Philips fabriek in Winschoten, die er

autolampenglas van fabriceert. Maar

ook draaien de glasmakers hun hand
niet om voor ijkpilletjes voor rönt

genapparatuur. De klanten zijn voor

namelijk Philipsvestigingen of verzelf
standigde Philipsbedrijven zoals
Photonis of EMGO.

Vrijheid en verantwoordelijk
heid

Morelissen, glasman in hart en nie
ren, kan diverse redenen noemen

waarom zijn club zo succesvol is. 'De
sterkte van ons Glaslaboratorium is

dat de ~etenschappelijke 'eierbroe
ders' om ons heen zitten die we

gekke of moeilijke vragen kunnen
voorleggen en dat we zelf beschik
ken over uitstekende vakmensen.'
Deze sterkte is ook tevens onze

zwakte, zo realiseert Morelissen
zich. Glasblazen is een uitstervend

beroep en met een gemiddelde leef

tijd van 47,5 jaar in de afdeling hoef
je geen weersvoorspeller te zijn om
enige wolken aan de horizon te ont

waren. Met deze hoge leeftijd en het
fysiek zware vak ligt bovendien een

hoog ziekteverzuim voor de hand.

Verbeterteams buigen zich hier
momenteel over. Toch is er binnen

zijn club over het algemeen een

gezellige sfeer en wordt er volop
gezongen. Morelissen: 'De vrijheid en

de verantwoordelijkheid wordt hier

erg op prijs gesteld.' Ook de bazen

zijn tevreden over de SP-prestaties.
Niet alleen vanwege de nettowinst

maar ook scoorde SP het best tij
dens een PQA-attest op het gebied

van klanttevredenheid. In het rap
port stond dat SP als norm zou

moeten gelden voor de andere

ontwikkelafdelingen.

• De OR-website is in de lucht! Ga eens kijken op de intranetsite van

de PPD: http://pww.ppd.dc.comp.philips.com/or/

• Bij CGF zijn de medewerkers eind april 2002 aangezegd. Het SMART

CGF team is bezig met speciale projecten, o.a. in de zorg om grotere
groepen medewerkers aan werk te helpen. Daarnaast wordt moeite
gedaan om medewerkers op de juiste cursus geplaatst te krijgen. In de

begeleidingscommissie CGF is de aanpak, zoals SMART die toepast als
zeer professioneel beschreven. Door de OR wordt bekeken, wat de

effecten voor CGF zijn van de sluiting van Lebring en de trager dan
geplande opstart van Namestovo.

• Binnen PPD worden de wijkers begeleid door het SMART PPD team.

De OR is in de begeleidingscommissie PPD vertegenwoordigd door

Margot van Dooren en Wil Robben. Deze 6-koppige commissie

bespreekt de voortgang en problemen van de te bemiddelen perso
nen. Op moment van schrijven zijn reeds 2 creatieve oplossingen

besproken en uitgevoerd. In een bijeenkomst met de SEA is met de

VROM-mers hun persoonlijke situatie besproken. De tijdsplanning
voor het hele proces voor zowel VROM-mers als wijkers begint nu
helder te worden.

• Vanwege de kleiner wordende organisatie is een masterplan "Hulp en
Staf' met de OR besproken in de OV van 27 maart. In dat plan gaat

de bezetting van H&S tot eind 2002 terug van 65 naar 53 personen en
in 2003 wellicht naar 35 personen. Gezien de opbouw van de bezet

ting gaat dit grotendeels door mensen met pensioen te laten gaan of

met een VROM-regeling. In geval van ontslag wordt ook gewerkt aan
een regeling 'van werk naar werk'.

• De nieuwe ARBO-dienst, die op I januari van start is gegaan, heeft

voor CGF nog niet geleid tot een structureel lager ziekteverzuim. Er

is een gesprek geweest met de heer Wouthuis met betrekking tot de

communicatie ARBO-dienst en OR. Dit moet ook gezien worden in
het licht van de nieuwe wet 'Verbetering Poortwachter', wat nogal wat

inhoudt voor zowelleidinggever als medewerker bij langdurige ziekte
(zie In Beeld nr. 2 van maart 2002). Deze nieuwe wet heeft ook effect

op het ziekteverzuimbeleid. Daar wordt op dit moment door de OR
op gestudeerd.

• Het nieuwe beoordelingformulier is gebruikt tijdens de werkge

sprekronde 2002. De beoordelingscriteria zijn afgeleid van de waarden

van LG.Philips Displays, te weten Snelheid, Innovatie en Samenwerking
(Speed, Innovation en Partnership). De resultaten van een evaluatie

met betrekking tot dit nieuwe formulier zal besproken worden in de
Gezamenlijk Overleg Vergadering van 7 mei in Stadskanaal.

• Het Europees Display Forum zal een eerste bijeenkomst hebben

op 17 en 18 april 2002. Daar zullen afspraken gemaakt worden hoe te

opereren met een Europese OR voor LG.Philips Displays. Oostenrijk
zal daarbij (hoogstwaarschijnlijk) niet aanwezig zijn. Ook de aanwezig

heid van Spanje is nog niet zeker. 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)



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

'Leidinggevenden maken het verschil'
'Met aandacht heb ik het artikel

"mensen maken het verschil"

gelezen in het Philips magazine van
januari 2002, Het valt mij op dat er

steeds weer acties, op alle niveau's,

gestart moeten worden om gede
motiveerde medewerkers weer op
te laden. Waarom worden mensen

gedemotiveerd? Heel simpel! Er is
niemand die een nieuwe job of een

nieuw project

met tegenzin

aangaat.
Sterker nog

hijlzij is zeer

gemotiveerd
om er aan te

beginnen. Met
de tijd echter
wordt een

aantal mede

werk(st)ers
Veiligheidskundige door leiding-

Renny van den Heuvel. gevenden

gefrustreerd, maar werkt nog door

op zijn/haar plezier in het vak,
gedrevenheid, gelatenheid, onver

schilligheid, 'het zal mijn tijd wel
duren' stemming ... enz. De mede

werker vlucht in de kantjes eraf
lopen, in ziekteverzuim of in een

andere job. Vooral voor de oudere
medewerker is het echter moeilijk

om over te stappen naar een nieu
we job. Hijlzij zal de tijd wel uitzit
ten. Het is een duidelijk signaal dat

grote aantallen mensen bij een
reorganisatie gefeliciteerd worden
als ze er met een VROM regeling

uit mogen. Hoe lang moet je nog?
Dit zegt iets over de heersende
arbeidsvreugde!

De oplossing is simpel en voor de

handliggend. Stel uitsluitend leiding

gevenden aan, die in staat zijn om
leiding te geven op zodanige wijze

dat er een plezierige werksfeer
heerst, dat mensen weten waar ze

aan toe zijn, dat zichtbaar is dat er
rekening wordt gehouden met

ieders situatie. Steek als chef je nek

uit voor je eigen mensen. Als jij het
als chef niet doet wie komt er dan

voor je mensen op!
Na ruim 40 dienstjaren heb ik een

scala aan leidinggevenden binnen
Philips zien komen en gaan.Vaak
vroeg ik me af hoe kan zo iemand

nu aangesteld worden om leiding
te geven. Goed in staat om pro
ducten te tellen of technisch denk

werk te leveren, maar niet in staat
om mensen te motiveren, te

coachen en om een prettige werk

sfeer te scheppen. Zolang hier niet
bewust op wordt geselecteerd en
ook getoetst, is het dweilen met

de kraan open!
"Leidinggevenden maken het
verschil".'

Renny van den Heuvel.

Automobilisten opgelet!

Foutparkeren levert wielklem op

Laatste nieuws
Het APMT heeft inmiddels beslo

ten dat het onderscheid tussen de

rode en groene parkeerpasjes per
I mei 2002 komt te vervallen.

Het is druk op ons complex. Alle parkeervakken in de buurt van de gebouwen zijn bezet.

Auto's staan soms half of volledig op het trottoir, op het gazon of voor toegangsdeuren

van gebouwen. Zelfs het 'pleintje' voor gebouw RAF wordt als alternatieve parkeerplaats

gebruikt. 'Deze situatie behoort sinds enkele weken gelukkig tot het verleden', vertelt

Security Manager, Karel Arbouw. 'Automobilisten kiezen nu eieren voor hun geld, want zij

die zich niet aan de parkeerregels houden, riskeren voortaan een wielklem op hun auto.'

Auto's die buiten de parkeervakken
staan, geven ons complex een rom

melige indruk vindt de Security
Manager. 'Maar belangrijker nog is
dat het bij calamiteiten gevaar kan

opleveren. Auto's die buiten de par
keervakken staan, kunnen de door

gang voor hulpdiensten belemme
ren. Grote ladderwagens van de

brandweer bijvoorbeeld kunnen dan

niet bij de rampplek komen.'
Ook medewerkers die in het bezit

zijn van een rood parkeerpasje en

hun auto parkeren in de groene
zone kunnen voortaan rekenen op

een wielklem. 'Ik persoonlijk vind

dat dit pasjesonderscheid moet ver
dwijnen', merkt Arbouw op. 'Voor

het volgende APMT zal ik dit dan

ook op de agenda laten zetten.'

Controles
Gebrek aan mankracht om de fout

geparkeerde auto's te controleren,

was de belangrijkste reden om tot
het plaatsen van wielklemmen over
te gaan. Als je vaak controleert, daalt

het aantal foutparkeerders weet

Arbouw uit ervaring. 'Deze contro
les vallen onder de verantwoording

van Beveiliging en Bewaking en wer
den tot voor kort uitgevoerd door
medewerkers van de ASA. Inkrim

ping van het personeelsbestand van
de ASA, door vertrek en ziekte van

een aantal medewerkers, heeft ertoe

geleid dat ook de controle op fout

parkeerders in het slop is geraakt.'

in beeld ~
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Foutparkeerders riskeren voortaan een wielklem op hun auto.

Digitale foto
Sinds enkele maanden voert niet de

ASA, maar Beveiliging en Bewaking
de controles op foutparkeren uit.
'Maar ook bij hen is de mankracht

beperkt, daarom zijn we tot de

maatregel van het plaatsen van wiel-

klemmen over moeten gaan', aldus
Arbouw.Van elke auto met wielklem

wordt een digitale foto gemaakt.
Om aan te kunnen tonen dat door

het plaatsen van de wielklem geen
schade aan de auto is ontstaan.
Automobilisten die een wielklem

aantreffen, krijgen geen geldboete,
maar moeten wel wachten tot een

medewerker van de Beveiliging en
Bewaking tijd heeft om de klem te

verwijderen. Tussen 15.00 uur en

18.00 uur wordt dit moeilijk volgens

Arbouw, want dan is het spitsuur
aan de poort.

Voorbeeld stellen
Het afschrikeffect van de wielklem is

groot. Bij de start van de actie, begin
maart, zijn om een voorbeeld te

stellen twee auto's met een gele

wielklem op diverse in het oog

springende plaatsen op het complex
geparkeerd. Ook zijn de medewer
kers door middel van een bericht

op de kabelkrant en door pamflet
ten in de postbakjes van alle mede

werkers op deze nieuwe aanpak
geattendeerd. Sinds de start van de

actie heeft de Beveiliging en

Bewaking nog geen enkele wielklem
hoeven te plaatsen. 'De laatste tijd
zie ik echter hier en daar weer

auto's fout geparkeerd staan. Dus de

eerste wielklem zal wel niet lang op
zich laten wachten', verwacht
Arbouw.

Produ~tiemanager Hugo Oe/issen

3R-project knappe prestatie
'Alsje niet regenereert ben je in de toekomst snel uitgeboerd. Nieuwe fabrieken regenere

ren zelf geen fosfor meer. Onze kwaliteit is beter en bovendien wil/en beeldbuisfabrikan

ten alleen beeldbuizen maken.' Productiemanager Hugo Delissen van LWB Eindhoven BV

heeft zojuist de eerste levering van geregenereerde rode fosfor op transport naar Hranice

gezet. 'Als we nieuwe klanten wil/en, is het belangrijk dat we hun fosfor kunnen regenere

ren. Daarom wordt er binnenkort gestart met de bouw van een regeneratiefabriek voor

rode fosfor op RO.' Dit project kreeg de naam 3R: Regeneratie, Rood en RO.

Projeetteam 3R, vlnr. Izak Remijnse, Monique Los,

Hugo Delissen, Edwin Homan en Peter Nooijen.

In iedere buis wordt tijdens het pro

ductieproces ongeveer tweederde

van de rode, blauwe en groene fos
foren er weer uitgewassen. De

fabrieken vangen het materiaal per
kleur op, stoppen het in centrifuges
om de grootste hoeveelheid vocht

eruit te halen. De overblijvende

vochtige fosforkoek wordt in

Eindhoven opgeroerd en er worden

chemicaliën toegevoegd om het
oppervlak van de fosfor weer
schoon te maken en eventueel een

nieuwe coating aan te brengen.
Daarna wordt het gedroogd in

droogkasten en gezeefd.

Reuzenproject
Vorig jaar augustus was de pilotfa
briek om rode fosfor in Eindhoven

te regenereren al klaar. Omdat er in

Hranice pas eind van het jaar 200 I

begonnen kon worden met proeven,
kon niet eerder dan in week 12 dit

jaar de ontwerpfase afgesloten wor
den voor de nieuwe fabriek.

Delissen is blij met de aanstaande
uitbreiding die een aantal arbeids

plaatsen in Eindhoven zal opleveren.

'Het knappe van dit reuzen project
is, dat onze eigen productie enginee-

ring de fabriek heeft ontworpen.

Weliswaar wisten zij zich daarbij
gesteund door aannemers en met
name Walter van de Kerkhof en

Ton van der Horst van Vastgoed en

Beheer. Maar een groot stuk werk is

terechtgekomen op de schouders
van projectleider Edwin Homan, Izak

Remijnse en Monique Los.' Ook is
hij zeer te spreken over de samen

werking met LG.Philips Displays

Eindhoven die de benodigde ruimte
op RO snel vrijmaakte.

Rode fosfor

Voorlopig zullen alleen Aken en
Hranice gebruik maken van de

Eindhovense faciliteit voor de rege
neratie van rode fosfor. Delissen

verwacht dat uiteindelijk alle pro

ductiecentra van LG.Philips Displays
in Europa klant van LWB Eindhoven

zullen worden. Omdat regeneratie

van fosfor om een apart chemisch
fabriekje voor elke kleur vraagt, zal
het in eerste instantie alleen om

rood gaan. Een lijn voor het regene
reren van groene fosfor is in

Breitungen operationeel. LWB
Eindhoven BV heeft voor de kleur

blauw inmiddels de ontwerpfase
gereed.



Twee robijnen jubilarissen aan het woord
Sportman Hein Crooijmans (56): Ik kon bij Philips altijd doen wat ik wilde

Het liefst. was Hein Crooijmans

veertig jaar geleden naar de

Sportacademie gegaan om sport
leraar te worden. Voor vader

Crooijmans, Philipsman in hart en
nieren, was echter alleen de

Philipsbedrijfsschool een optie voor

zijn drie zonen. Hein begon als fijn
mechanisch bankwerker bij het

Natlab waar hij aan de Stirling
motor werkte. Aan deze tijd

bewaart hij hele fijne herinneringen.

Zowel aan de onvergetelijke proef
tochtjes met de auto, de bus en de
boot, als aan de keren dat Frits

Philips zelf mee kwam sleutelen.

Na deze periode mocht Crooijmans
een jaartje met vloeibare gassen

'spelen' in de cryogene techniek.
Ook werkte hij mee aan de tot

standkoming van het zonnehuis van

professor Van Koppen in samenwer
king met de Technische Universiteit
Eindhoven.

Via het Centrum voor Fabricage

Technieken (CFT) waar hij werkte
aan een variabel robotsysteem
kwam hij in 1987 naar Display

Components in de meetontwikke

ling voor het Planicon-project. Toen

dit project onder Centurion sneu-

velde, stuurde hij zo'n tien jaar de

mechanisch analyse groep op RAF-I
aan. De jubilaris heeft er vrede mee

dat onlangs aan deze periode een
einde kwam. 'Hoewel ik bij Philips

altijd heb kunnen doen wat ik wilde
en het er nog steeds naar mijn zin
heb, verheug ik me op de tijd die

komen gaat.' Crooijmans wordt

over enige tijd voor het eerst opa
en kan zich straks volledig toeleggen

op de sport. Volleybal speelde altijd
een voorname rol in zijn leven. Hij

speelde zelf in de eredivisie en zijn
vrouw Hannie stond zelfs op de
nominatie voor de Nederlandse

selectie. Ook nu is hij nog steeds op

en top sportman en actief als trai
ner. Spijt van zijn Philips-carrière

heeft Crooijmans niet, maar als hij

het nog eens kon overdoen, koos hij
toch voor de Sportacademie.

Jubilaris Fien Mensch (58) neemt zelf de pen ter hand

Fien Mensch houdt zich binnen

de PTE bezig met planning en
logistiek. Anders dan anders
schreef deze jubilaris zelf het
stukje naar aanleiding van zijn
jubileum.

'Op zestienjarige leeftijd ging ik in
felblauwe overall met opgerolde

mouwen en pijpen aan de slag als
elektromonteur. Een vak leren alleen

vond ik echter niet genoeg, dus ik

ging naast mijn werk ook studeren.

Drie dagen per week van zes uur
's ochtends tot tien uur 's avonds.

En dit vijf jaar lang. Een hele klus.

Na mijn studie ging ik aan de slag als
elektrisch eindcontroleur. Daarna

werd ik begeleider JNO werkplaats,

ontwerper en vervolgens uitbeste

der. Negen jaar later vroeg Ploos
van Amstel, die EBM-chef werd bij

Display Systems, of ik met hem mee
wilde gaan. De voor mij interessante

banen bij mijn toenmalige werkgever
EBM-ELCOMA waren op dat

moment bezet door jonge mensen,

dus ik ging mee. De EBM bestond
uit een designgroep meetmachines.

Machinebesturing stelde toen nog
niet veel voor. Niet lang daarna

maakte de EED een snelle groei

door. Er moest zoveel equipment
geleverd worden dat het uitbeste
den in binnen- en buitenland tot

hoofdtaak werd. De planning/logis
tiek gebeurde nog handmatig en dat

kostte ontzettend veel energie.

Door verschillende reorganisaties
en het afsplitsen van verantwoorde

lijkheden is de PTE uiteindelijk

geworden tot de organisatie die het
nu is. In deze in secties verdeelde

organisatie neemt de afdeling

Inkoop de uitbestedingen voor haar
rekening. Ik ben het logistieke

deel/orderhandling voor de sectie
screens blijven doen.

Met de groei van de organisatie

groeide ook de informatiesystemen
KLOR (KlantOrderRegistratie),
PLAMOS/CONUS, SAP. Het

behoorde tot mijn takenpakket om
deze systemen geschikt te maken
voor onze organisatie. Ook heb ik

werkstructuren opgezet, veel men
sen opgeleid en nog veel andere
werkzaamheden verricht. Kortom,

een leuke job.
Ik heb dit alles kunnen bereiken

dankzij een goede gezondheid en
met de steun van het thuisfront: een

lieve vrouwen dochter. Dit blijft

toch het belangrijkste! Ik heb dan
ook echt het gevoel dat we samen

jubileren.'

inbeeld ~
"


