
Eerste LPD Innovation Week Exhibition

F!T en New Displays grootste trekkers

De FIT-stand werd druk bezocht. Links op de foto de 32" WS mkll buis en rechts

de 32" WSRF FIT buis met 480 lijnen (4:3).

'Het was de eerste keer dat we als

LPD de Innovation Week organi
seerden', vertelt Angela Looymans,

Information Officer bij de PPD.
Samen met o.a. PPD-er Harry

Ligthart (Technology Program

Manager) en PTE-er Wil Robben
(Technology Project Manager) nam

zij de organisatie van deze tentoon

stelling voor haar rekening. 'In eer
ste instantie wilden we alleen

proefpersoon deelnemen aan perceptietesten en

hun mening geven over verschillende coatings.

Ruim 550 medewerkers (LPD) brachten van dinsdag 23 tot en met donderdag 25 april jl. een

bezoek aan de inmiddels zesde Innovation Week Exhibition op RAF-p. Op deze jaarlijkse

terugkerende tentoonstelling toonden medewerkers van PPD en PTE hun laatste innovaties

op het gebied van processen, technologieën, produc

ten en equipment. Ook konden de bezoekers als

LPD-ers uitnodigen, maar uiteinde-ren van RAF-p. Bij elke stand hing
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Hranice, Mexico en Hua Fei. De

laatste ontwikkelingen op het gebied
van kanonverbeteringen werden in

maar liefst vijf stands toegelicht.
'Alle stands werden druk bezocht',

vertelt Ligthart. 'Maar de stands met

de nieuwe F!T- en FED (New

Displays) technologieën trokken

toch wel de meeste belangstelling.

Aart van Gorkum, eTO LPD, nam de opening van de

InnovationWeek Exhibition voor zijn rekening.

Opvallend was dat onze eigen

medewerkers vooral geïnteresseerd
waren in F!T en FED, terwijl de
belangstelling van onze klanten met

name uitging naar de nieuwe typen

buizen en verbeteringen op het
gebied van scherpte dankzij de toe

passing van nieuwe kanontypen.'

Koreaanse Innovation Week
Exhibition
Drie van de 51 stands werden dit

keer bemand door medewerkers uit
Gumi. De Koreanen toonden hier

twee 17" monitoren (ezFlat-HB en
RAC-HB) en hun nieuwe 34"LF

(Large Flatron) TV-buis met Tension
mask. 'De Koreanen waren zo

enthousiast over onze Innovation

Week dat zij van plan zijn om op
8 en 9 oktober in Gumi ook een

soortgelijke tentoonstelling te gaan
organiseren', aldus Ligthart.

Beperkt budget
De organisatoren blikken tevreden
terug op deze zesde Innovation
Week. 'Het was inderdaad veel

werk', beaamt Angela Looymans,
'maar alles liep daardoor wel op
rolletjes. 'De deelnemers achter de
stands waren enthousiast en ook de

reacties van de bezoekers waren

heel positief. We zijn er best trots

op dat we met ons beperkte budget

er toch in zijn geslaagd deze happe
ning tot een succes te maken.'

De Innovation Week heeft volgens
Ligthart voor een zeer positieve
reclame voor LPD Eindhoven

gezorgd. 'Niet alleen naar onze klan
ten, maar ook naar onze Koreaanse

collega's in Gumi. 'Het feit dat zij nu
ook van plan zijn een Innovation

Week in Gumi te gaan organiseren,

zegt volgens mij al genoeg.' 'Maar

ook op de motivatie van onze eigen
medewerkers heeft de Innovation

Week een positief effect', vult

Robben zijn PPD-collega aan. 'Je
merkt dat mensen het leuk vinden

én ook trots zijn om hun collega's
te laten zien waar zij mee bezig zijn.
Bovendien werkt de deadline voor

de Innovation Week voor sommigen
als een stok achter de deur om een

aantal zaken versneld af te ronden.'

Beste Lezer,

Communicatie. Hoe vaak kom je dit woord niet tegen.
Zeker als zaken niet goed gaan, wordt dit snel geweten
aan een gebrekkige communicatie. Hier zit veel waarheid in.

Communiceren is moeilijk, want voor je het weet communi
ceer je te veel, denk maar aan de verhalen over mensen die

omkomen in hun e-mail. Maar een nog groter gevaar is dat
je te weinig communiceert.

In Beeld probeert te voorzien in een juiste dosering van het
nieuws. We proberen verschillende categorieën nieuws de
revue te laten passeren en ook alle afdelingen op de site aan
de beurt te laten komen. De opmerkzame lezer zal al gezien
hebben dat er deze keer veel PPD-nieuws is te melden. Een

volgende uitgave zullen we de aandacht wat meer spreiden.
Ik wens een ieder in elk geval veel leesplezier.

Piet Arkesteijn

Redactieraad Piet Arkesteljn RAU I; Ton Danes RE I,

Eric Lakerveld RAD 1'/2; JooP Nagelkerke GDE TZ 3;

Redactiesecretariaat Iris van Gestel RAU 1,88743

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 RAU 112; Jan van Rooij, PTE RAU '12;
Fred de Schrevel LWB; Ivo Vandormael TTC RAD I.
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Bonusuitkeringen 200 I:
CAO-A vaker beloond dan CAO-B

Sinds januari van vorig jaar geldt voor alle Philips medewerkers de

prestatiebeloning. Aan de hand van vooraf gemaakte afspraken kan
de medewerker jaarlijks een bonus verdienen. In maart vond er

voor het eerst uitbetaling hiervan plaats. Maar liefst 88,5 % van de

CAO-A medewerkers kreeg gemiddeld een beloning van € 599. Dit

komt overeen met zo'n 2,6 procent van het bruto jaarsalaris.
Opvallend was dat bij de medewerkers die vallen onder CAO-B

slechts 77,2 procent een bonus in de wacht wist te slepen. In deze

categorie tikt een bonus meer aan, want gemiddeld komt een bonus
van 2,7 procent uit op € 1430. Je zou dus veronderstellen dat de

CAO-B'ers juist nog beter hun best doet om dit bedrag te kunnen

toucheren. Sitemanager en Human Resource Manager Karel Heylen
denkt dat het merendeel dit ook wel geprobeerd heeft, maar hij
veronderstelt dat ambitieuzer doelstellingen
onder de CAO-B'ers dit verhinder

den. Hierdoor is de score onder de

vakgroepen lager dan bij de functie

groepen binnen LG Philips.

Vergeleken met de Philips mede
werkers in het algemeen heb

ben béide groepen het echter

beter gedaan. Maar 64 procent
kwam in aanmerking voor een

bonus van gemiddeld € 1700.



HR manager Karel Heylen:

Masterplan maakt Hulp en Staf op maat
Bleef Hulp en Staf bij de reorganisaties tot nu toe buiten schot, nu moet ook de tak

dienstverlening er aan geloven. Human Resource manager Karel Hey/en schetste het

scenario voor de komende jaren in een Masterplan Hulp en Staf. 'In 2003 zal het totaal

aantal medewerkers op deze plant ongeveer gehalveerd zijn. Hulp en Staf dient zich hier

op aan te passen.' Om de dienstverlening in lijn te brengen, zal het aantal medewerkers

dit jaar teruggebracht worden van 63 naar 52 personen. In 2003 zal Hulp en Staf waar

schijnlijk nog maar uit 35 medewerkers bestaan. 'Een collectieve ontslagaanvrage is hier

voor niet nodig', zegt Heylen. 'Gelukkig zijn er zo'n zestien Vrom-gerechtigden bij. Voor de

anderen zal individueel een oplossing gezocht worden.'

men zich richten op het intensiever

gebruiken van de IT kennis bij de
PTE en de PPD.

De enige dienstverlenende taak die

bij Hulp en Staf voorlopig buiten

schot blijft, is Inkoop NPR. 'Daar
was al sterk bezuinigd', licht Heylen

toe. 'Maar ook in de toekomst blijft

Inkoop werken met besparings
targets per budget jaar.'

Inmiddels is er een convenant met

de OR en is de uitvoering van het
Masterplan van start gegaan. Over

twee jaar hoopt Heylen een en
ander rond te hebben. Voor hem is

de inkrimping van Hulp en Staf een

logisch gevolg van de ontwikkelingen

van de afgelopen jaren. 'Je kunt niet
volhouden aan een getalssterkte die
niet meer overeenkomt met de

Karel Heylen schetst scenario voor komende jaren in

Masterplan Hulp en Staf.

organisatie. Naarmate de organisatie

kleiner wordt, stijgen de kosten
voor Hulp en Staf sterk.' Maar er

zijn meer kostenverhogende facto

ren. Maar liefst zeventien procent
namen de kosten toe doordat de

pensioengelden niet meer terug
vloeien. De werkgeverslasten op de
pensioenen stegen nog eens met

dertien procent. Daarbij staat plant

engineering op de payroll van
Vastgoed en worden de IT-kosten

hoofdelijk versleuteld.

Kostenvermindering is niet alleen

gezocht in de inkrimping van het

aantal medewerkers. Inmiddels zijn

er ook op andere terreinen be
sparingen gerealiseerd. Zo werd

gebouw RU met uitzondering van

de kantoren leeg gemaakt en wer
den de IT-kosten teruggebracht van

5, I naar 3,5 miljoen Euro. Ook

bleek het goedkoper om de drie

medewerkers van de SAS terug in
eigen beheer te nemen en ging men
spaarzaam om met het onderhoud

aan gebouwen en terreinen. 'Al kun

je dit laatste natuurlijk niet blijvend
volhouden', aldus Heylen.

ASA verdwijnt
In het Masterplan staat per dienst

wat er de komende tijd te gebeuren
staat. Zo zal ASA in 2003 worden

opgeheven. Waar nodig zal de firma

Schoemans worden ingeschakeld.
Ook bij Sitemanagement staan er

veranderingen op stapel. De functies
Quality, Milieu en Demand vervallen.

De Veiligheidskundige wordt voor
de helft gedetacheerd bij VB&D

(Vastgoed Beheer en Diensten) en

de Arbomanager gaat een halve dag
minder werken. Het onderhoud

milieuzorgsysteem zal in de toe
komst in combinatie met Sittard

plaatsvinden. Material Handling voor
de CGF stopt, waarbij vier mede

werkers betrokken zijn. LWB gaat
dit werk dat nu door drie man

gedaan wordt vanaf 2003 zelf

verzorgen. Overige activiteiten
zoals voor de PPD en GDE zullen

gedecentraliseerd worden.

De IT bezetting die nu reeds mini
maal is met 3 medewerkers zal
kritisch in verband met de kosten

kijken naar inhuur. Bovendien zal

Prioriteit
Heylen praat nuchter over deze

zaken, terwijl ze hem ook persoon

lijk aangaan. Ligt deze kwestie niet
gevoelig? 'Het voelt wel een beetje
vreemd, want je zit als het ware aan

de poten van je eigen stoel te zagen.
Mijn hoogste prioriteit en commit

ment ligt echter bij mijn mensen,

om ze goed onder te brengen. Als

blijkt dat ik hier niet meer nodig
ben, of wanneer mijn werk hier mij

niet meer voldoende uitdaging biedt,
zoek ik gewoon elders een job.

Wie zijn Hulp en Staf:
Site Accomodation Services
ASA

Site Management
Inkoop NPR

Material handling

Information technology
Finance & Accounting
Personeelsdienst

• Sanker Thakoer heeft met

Wim Brouwer voor een fles

wijn gewed dat de meet

groep voor het einde van

het jaar helemaal op RAF-I

gehuisvest is.
• In het vorige nummer van

'In Beeld' is in het artikel over

de 'Actie minus 25' de naam

van Martine Dewitt weggeval

len als lid van de stuurgroep
namens PTE.



Door inzet en omstandigheden:

Willy Neuteleers verdiend PPD'er van het jaar
Tot vreugde van de hele meetgroep werd Willy

Neuteleers dit voorjaar uitgeroepen tot PPD 'er van

het jaar 200 I. Neuteleers die altijd in het kwaliteits

stuk heeft gezeten, begon 32 jaar geleden met

speciale metingen. Nu geeft hij leiding aan de meet

kamers op RE en RAF I, voorheen bekend als de

landings exposure group. De meetspecialist was

volkomen verrast toen hij van zijn baas Ton van Dijk

hoorde dat hij gekozen was tot PPD-er van het jaar.

Hij is heel blij met zijn titel en ziet het als een stuk

je erkenning en blijk van waardering. 'Al was zijn

vrouw Ria minstens zo fier', lacht hij.

De uitverkiezing tot PPD 'er van het

jaar ziet Competence manager Bert

Tuyt als een belangrijke onderschei
ding. 'Op deze manier kun je een
keer de juiste mensen in het zonne

tje zetten.' Tot de kanshebbers op

de titel 'PPD'er van het jaar' horen
mensen die betrokkenheid tonen,
die iets extra's in hun functie doen

en die prettig in de samenwerking
zijn. Daarbij moeten ze van plan zijn

om nog minstens een jaar bij de
PPD te blijven werken, zodat het

Willy Neute/eers schoolvoorbeeld van PPD-motto

'Wij laten het zien'.

hele jaar geprofiteerd kan worden

van het positieve effect. Volgens Tuyt
is het de bedoeling dat de PPD'er

van het jaar bijdraagt aan de her

kenning, stimulering en erkenning
van de PPD-doelstellingen. Hoe lang

denkt Tuyt nog door te kunnen

gaan? Op een gegeven moment is

het reservoir toch opgedroogd?

'Ik zie het als een perpetuum
mobile.We hebben binnen de PPD

veel goede en enthousiaste mensen.
Wat dat betreft, kunnen we nog

jaren doorgaan.'

Verwijsfunctie
Eerder werden Jan van Nes en
Hans van den Hoek PPD'er van het

jaar. Zo op het eerste oog zijn een
ontwikkelaar, een IT supporter en

iemand die zich al 32 jaar bezig

houdt met metingen nogal verschil

lend bezig. 'Toch zijn er belangrijke
overeenkomsten in de werkhouding

van deze drie PPD'ers', volgens Tuyt.

'Zij beschikken over dezelfde spe

ciale eigenschappen. Zij leggen net
iets extra's in hun werk waardoor

zij een voorbeeldfunctie voor ande
ren hebben. Wij hopen dat zij ande
ren aanzetten om iets van deze

houding over te nemen.' Is dit her
kenbaar voor de nieuwe PPD'er van

het jaar? Neuteleers: 'Zelf vind ik

het niet zo speciaal wat ik doe. Ik

help gewoon iedereen die belt.
Vooral projectleiders en account

managers maken dankbaar gebruik
van mijn verwijsfunctie. Zij stonden
als eerste in de rij om me te felici

teren.' Dit gebeurde tijdens de
receptie na afloop van de Evoluon
meeting op 5 april. Deze datum

was wat vooruitgeschoven in het

jaar in verband met de reorganisatie

perikelen binnen de PPD. Tuyt: 'Het
paste niet om te gaan feesten,
terwijl nog niet iedereen wist
wat hem te wachten stond.'

Omstandigheden niet ideaal
Sieger Swaving, manager van TTC
en lid van de selectiecommissie,

maakt er geen geheim van dat hij
vierkant achter de PPD'er van 200 I

staat. 'Willy is een schoolvoorbeeld
voor het PPD-motto "Wij laten het

zien". In zijn toespraak deed hij een

oproep aan de ontwikkelaars om
zich niet alleen te laten leiden door

getallen. Zij moeten ook leren kij

ken naar geproduceerde schermen.'
Volgens Swaving is Willy Neuteleers
niet alleen gekozen vanwege zijn

inzet door de jaren heen. 'Zeker

gelet op de omstandigheden waar

onder gewerkt is het afgelopen jaar
binnen de meetgroep, is de titel
dubbel en dwars verdiend. De

meetgroep opereert verdeeld over
twee locaties, op RE en RAF-I,

hetgeen niet ideaal is. Daarenboven
werden de mensen op RE het afge

lopen jaar geregeld onaangenaam
verrast door onaangekondigde

verbouwingen, waardoor er vaak
echt in de rotzooi gewerkt moest

worden.' Het is de bedoeling dat

de meetgroep straks helemaal op

RAF-I gehuisvest wordt. PPD
manager Wim Brouwer heeft

toegezegd daar zo snel mogelijk
verandering in te willen brengen.

Groep deelt mee
Naast de waardering en een

straatnaambordje vóór het gebouw

RAF krijgt de PPD'er van het jaar
ook een bronzen sculptuur, een

cadeaucheque van 500 euro om
te besteden in de Philips Perso
neelswinkei en 5000 euro voor de

groep. De cheques van de Philips

winkel zijn inmiddels verzilverd

door zijn zoon. Het beeld kreeg
een plaatsje in de woonkamer. Voor

zijn groep heeft de PPD 'er van het

jaar nog geen passende bestemming
bedacht. Het moet wel iets bijzon

ders zijn, waarvan iedereen binnen

de meetgroep profiteert. Want,
relativeert hij zijn prestatie: 'Alleen
kan ik ook niks, zonder de steun

van de groep ben ik nergens.'

in beeld ~



Het streven is Business Excellence

PPD prolongeert strenge ISO 900 I-norm

Fiscus zegt nee tegen lease auto: Fiets en PC oké

Mart Hoex: 'Naast de Kema audits doen we zelf ook interne audits'.

De PPD en de PTE slaagden in november vorig jaar

samen voor de ISO 9000-2000 norm. Volgens Quality

Systems Manager Mart Hoex van de PPD lukte het

de PPD en de PTE als een van de eersten binnen

LG.Philips Displays. Beperkte de oude ISO norm

zich nog tot het leveren wat afgesproken is, in de

nieuwe uitgave is klantentevredenheid de hoofd

zaak. 'Dit houdt in dat er naast kwaliteitsbeheersing

aan continue verbetering gewerkt wordt, dat we de

klanten kennen, dat we weten wat ze van ons ver

wachten en hoe tevreden ze zijn. We kennen onze

eigen processen en wat daarvoor nodig is.' Begin

mei werd bij een audit vastgesteld dat de PPD sinds

vorig jaar nog steeds aan deze norm voldoet. In juni

volgt de PTE.

Hoex houdt zich binnen de groep

IE&O&Quality van de PPD bezig
met het managementsysteem. 'Dit
beschrijft hoe we in de PPD zo

goed mogelijk aan kwaliteitszorg,

milieuzorg en Arbozorg doen', legt
hij uit. 'Dit houdt in dat je een hele

boel zaken planned en vastlegt met
de mensen die het betreft. In een

procedure of instructie leg je vast

wie er waarvoor verantwoordelijk is
en hoe je het werk indeelt enz.

Afspraken spelen hierbij een crucia
le rol', aldus Hoex. 'Meestal doen dit

de proceseigenaren. Als je de PPD

ziet als een verzameling bedrijfjes,
schrijft elk bedrijfje zijn eigen proce

dures. Om te kijken of dat op een

goede manier gebeurt, wachten we

niet passief af tot de Kema langs
komt. Naast de Kema audits doen

we zelf ook interne audits, om te
weten wat de stand van zaken is. Ik

zou het eerlijk gezegd een blamage
vinden als de Kema ons op grote

tekortkomingen zou moeten wijzen.
Anders ligt dat met verbeterpunten.

Dat is wel normaal en bij een vol
gende audit worden de verbeter

acties daarop besproken.'
Aan de hand van onder meer een

jaarlijks Kwaliteitsplan,Arboplan en

Milieuplan worden onderwerpen op
die gebieden aangepakt. Aan het
eind van het jaar beoordeelt het

PPD-management het resultaat als

onderdeel van het management
review.

De LG.Philips Displays Eindhoven medewerker valt onder de gewone Philips CAO
regeling. Dit betekent dat hij over een identiek pakket arbeidsvoorwaarden kan beschik

ken als de reguliere Philips medewerker. Daardoor is deelname aan het PC-plan en het
fietsen plan ook dit jaar weer mogelijk. Anders dan vorig jaar toen Philips alle aankopen
voorfinancierde, dient de medewerker nu zijn aanschaf zelf voor te schieten. Wie

gebruik wil maken van deze aantrekkelijke fiscale regeling, levert
nadien de rekening samen met de PC/fietsverklaring in bij de

Personeelsdienst. De PC/fietsverklaring hoeft niet van te

voren ondertekend te worden. Cindy Carperiaux vraagt wel
met klem om deze beide formulieren tegelijk in te leveren.

Anders kan de personeelsdienst geen actie ondernemen.

Wie zich liever per auto verplaatst, kan nog geen aanspraak
maken op de beloofde mogelijkheid om een lease auto aan
te schaffen. Remmende factor in deze is de fiscus, die de

financiering uit pensioengelden verwerpt. Wij houden u op
de hoogte!

Beste firma
Toch vindt het PPD-management
de nieuwe ISO-norm nog niet vol

doende. Er wordt binnen LG.Philips

Displays gestreefd naar Business
Excellence. Hoex: 'Dit houdt in dat

we dan de beste firma in ons vak

gebied zijn. Je blijft dan continu
werken aan een steeds beter

bedrijf, dat winst maakt, tevreden
klanten en tevreden eigen mensen

heeft. Bovendien streef je er naar

dat je ook in niet-zakelijk opzicht

een prima imago hebt.'



De week van
Ivo Aarninkhof

Ivo Aarninkhof is sinds januari groepsleider van de Industrial Projects Group
(lPG) bij de PPD. Daarvoor werkte hij bijna vier jaar voor Philips ETG
Aerospace, waar hij getraind is als 6-sigma black belt voor General Electric.
Bij de PPD ligt voor hem een bijzondere uitdaging, omdat de lPG-activiteiten
niet meer vanuit het centrale ontwikkelbudget betaald worden. De klanten,
meestal de IPC's, krijgen vanaf begin dit jaar een rekening voor elk gewerkt
uur. Dit vereist een meer business gedreven benadering, waarbij de toegevoeg
de waarde van de lPG uiterst kritisch beoordeeld wordt door de klant. De lPG

groep, bestaande uit zes projectleiders en Minke van de Laar, houdt zich bezig
met de process commissioning van nieuwe JUMBO lijnen (in Hranice, Gomez,
Hua Fei), de transfer van bestaande producten naar andere fabrieken (bijv. de
21" van Durham naar Hua Fei) en Manufacturing Improvement-projecten
(bijv. reclaim, loose particles, renecking, fire fighting). De vijftig PPD experts en
de projectleiders zijn vaak weken van huis om samen met de PTE collega's én
die van de locale organisatie, de processen en producten in de productielijnen
draaiende te maken, te houden en te verbeteren. De beschreven week 15 gaat
over twee COO Industrial Excellence Support (lES) Manufacturing
Improvement (MI) projecten Reclaim en Loose Particles (LP), waarin
Aarninkhof deelnam aan de workshop bij onze Gumi collega's in Korea.

Week 15
Een bijzondere week, want na een

voorbereiding die voor Reclaim

reeds gestart was in januari en voor
LP in maart 2002, zal in samenwer

king met de Gumi collega's de
Improvement stappen gedefinieerd

worden voor beide processen. We

werken immers volgens de 6-sigma
approach (DMAIC), waarmee het

project team voor Reclaim de yield

moet verhogen van 30% naar 70%

in 2002. Samen met de targets voor
Lp, zal dit een besparing opleveren

van 7.5 miljoen US dollars.

's Middags aangekomen op het

vliegveld in Daegu ben ik opgehaald

door Mister Billy Lee van Gumi
Culture & Training Program, onze

contactpersoon voor deze week.

Aangekomen in het hotel bespreken

we het weekprogramma en maken
beide afspraken hoe we deze week
tot een succes zullen maken.

's Avonds laat ontmoet ik ook de

Reclaim Aachen en PPD collega's.

Ook zullen deze week nog de

collega's uit Durham, Dreux en
Aachen komen voor het LP project.

De kracht van deze projecten is niet

alleen het toepassen van 6-sigma,

maar ook de manier waarop deze

projecten worden opgestart in een
pilot fabriek en waarbij vanaf het

begin ook de andere fabrieken
betrokken zijn.

De volgende ochtend begint het
echte werk en worden we uiterst

hartelijk ontvangen door de plant

manager en de general manager MI.
Geweldig deze entree, wat de groep
zeer motiveert. Dan beginnen we.

Onwennig zitten we naast onze

Gumi collega's en worden onder

steund door een tolk. Enigszins

onzeker zijn de Koreanen toch
nog met datgene wat komen gaat.

Dit merk je in hun houding.
Geïnstrueerd om korte en simpele

vragen te stellen (vooraf opge

stuurd), valt het niet mee om via
een tolk de juiste antwoorden te

krijgen. 's Middags hebben we de
kans om de vloer op te gaan en

je merkt direct dat hier de verbroe-

dering plaats vindt. Het Gumi
reclaim proces is straight forward

opgezet, simpel en heeft uiterst

goede yields. Een ander etchproces,
de thermische condities om het

scherm en de conus te scheiden

maken het grote verschil met ons

proces. Beide zaken kunnen relatief
eenvoudig en goedkoop ingevoerd
worden in het voormalig Philips

proces. De eye opener was echter

de manier waarop Gumi de ther
mische glas condities heeft gewijzigd

en hierbij haar toeleveranciers

(Samsung en HEG) naar haar pijpen
liet dansen. Deze twee dagen wer

den afgesloten met het opstellen

van de proces condities voor de
Design of Experiments, die uitge
voerd zou worden in Aachen en

Dreux. Na enig aarzeling nam onze
Koreaanse Gumi Reclaim-specialist
de lead en konden we met het

nodige huiswerk huiswaarts keren.

Deze twee dagen samenwerken met
Eindhoven,Aachen en Gumi specia

listen leidde tot teamwork, toegang
tot Gumi's know how, maar bovenal

heel veel eenvoudige en praktische
ideeën, die direct simpelweg in onze

reclaim processen ingevoerd kunnen
worden. 's Avonds wordt het team

door de plant manager uitgenodigd
voor een Koreaanse barbecue.

Schoenen uit, goed eten en veel

toasten op het succes van De
Company en de samenwerking!

Het Loose Particles project gaat

van start op donderdag en verloopt

identiek. Na een paar uur vindt
wederom de verbroedering plaats

en ondanks de taalproblemen, zijn
we in staat antwoorden te krijgen

op de vragen van onze prioriteiten

lijst, in week 12 opgesteld door mid

del van het 6-sigma proces. We zijn
onder de indruk van de orde en

netheid in de fabriek. Voor het

reduceren van LP rejects is één man

volledig verantwoordelijk. Simpele

vragen wat er gebeurt indien
mensen niet naar hem luisteren 

deze man is immers niet hiërarchisch

verantwoordelijk - worden letterlijk

beantwoord door het geven van een



financiële boete aan halsstarrige

medewerkers, indien zij niet naar

hem luisteren. Na 2 dagen hebben

we een lijst aan verbeterprojecten
om in te voeren in de Regio Europa.

Wederom worden we vrijdagavond
uitgenodigd door de plant manager.

Ongelooflijk deze gastvrijheid.

Zaterdagochtend hebben we nog
even tijd om het WK 2002-voetbal

stadion van Daegu en een

Boedistische tempel te bezoeken.

's Middags wordt er door ons nog

gewerkt aan het bezoekersrapport
en 's avonds worden we thuis bij
een productie manager uitgenodigd.

Zondags vliegen we terug naar
Europa en hebben veel gedaan en

geleerd. We hebben een andere

cultuur gezien, waar pragmatisme
hoogtij viert. De vele goede zaken

die we geleerd hebben, zullen we

gaan overnemen en implementeren,
hetgeen inmiddels een paar weken

later ook al gebeurd is. De komende

weken hebben we nog nodig om de

7.SM US dollars veilig te stellen,
maar dat gaat ons lukken. Kortom,
PPD wij laten het zien!

• De inkrimpingvan 'Hulp en Staf van 65 naar 35 medewerkers zal gerealiseerd
worden in de loop van 2002 en 2003. De OR zal afzien van het adviesrecht

indien een door de OR opgesteld convenant, waarbij ook het uitgangspunt is:
'van werk naar werk' door de bestuurder en voorzitter OR ondertekend

wordt. Door al deze reorganisaties zal het aantal LPD medewerkers op

complex RIT teruglopen van 1340 (april 2002) naar ± 870 eind december 2003.

• Het instemmingverzoek voor de nieuwe Arbo-dienst is na uitvoerige bespre

king positief beantwoord. De OR en de Arbo-dienst streven naar een goede
samenwerking, wat ondersteund zal worden door vastgelegde afspraken in een
convenant. De invoering van de Wet Verbetering Poortwachter heeft nogal wat

consequenties voor de rol van de medewerker in dit proces. De OR zit in een
commissie die de effecten bekijkt van deze nieuwe wet op het ziekteverzuim
beleid en de uitvoering hiervan.

• De respons bij de enquête over het mogelijk nieuwe beoordelingformulier

was bedroevend laag.Dit is besproken in de Gezamenlijk Overleg Vergadering

van 7 mei in Stadskanaal.We wachten op nadere info vanuit Hong Kong.Wordt
vervolgd.

• Breng eens een bezoek aan de OR-website, die vanaf 17 mei officieelin de lucht

is! Ga naar de volgende intranet site: http://pwvv.ppd.dc.comp.philips.com/or/_n/.
Opmerkingen of vragen zijnvan harte welkom.

• Het Europees Display Forum heeft een eerste bijeenkomst gehad op 17 en

18 april 2002. Daar zijn afspraken gemaakt hoe te opereren met een Europese
OR voor LG.PhilipsDisplays.De werkwijze, grootte en samenstelling van dit

EDFwordt uitgewerkt in een internationale commissie waar JooP Nagelkerke

uit Eindhoven in betrokken is.De commissie komt eind juni met een voorstel.

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

(84467 of 06 23833083)

• BijCGF zijn de medewerkers op 24 april 2002 aangezegd.Voor het merendeel
van de medewerkers eindigt het dienstverband uiterlijk 31 december 2002, een

beperkt gedeelte zal blijventot maart 2003. Het (sollicitatie)-trainingsprogramma
in gebouw RF onder leidingvan SMARTis begonnen. Het werk van de begelei

dingscommissie gaat nu echt beginnen!

• Binnen PPD moet al op I juli afscheid genomen worden van de eerste wijker.

De begeleidingscommissie bespreekt de voortgang en problemen van de te

bemiddelen personen en probeert creatieve oplossingen te bedenken. Er zijn
voorlichtingssessies geweest voorVROM-mers en wijkers.

In de afgelopen maanden hebben onge
veer 20 medewerkers van de nieuwe

AnFei fabriek een training in Eindhoven

gevolgd. Paul Barnes en Frans Kimman

van de PTE namen de organisatie en
coördinatie van deze training op zich.

Op de foto, gemaakt bij de welkomst

bijeenkomst, de trainees van de polijst
groep en het fabriekslaboratorium van
AnFei, coördinatoren Frans Kimman

en Paul Barnes, projectcoördinator

Bert Kraaijveld en trainer voor het
laboratorium Jan Hermans.

Op dit moment is de bouw van de

AnFei glasfabriek in het Chinese

Zhengzhou in volle gang. Als de fabriek

in het najaarproductieklaar is, zal de
capaciteit 2 miljoen schermen en

4 miljoen conussen gaan bedragen. 80%

van de output van deze fabriek (waarvan

LPD mede-eigenaar is) zal verkocht
worden aan onze TV-beeldbuizenfabriek
in HuaFei en aan andere beeldbuizen

fabrieken van LPD.

V/nr. Pau/ Barnes,jan Hermans, Bert Kraaijve/d en

Frans Kimman.

Medewerkers Glasfabriek

AnFei volgen training in
Eindhoven



Seyno Sluyterman promoveert op innovatieve toepassingen quadrupole

'Beeldbuis blijft nog zeker 20 jaar bestaan'
De traditionele beeldbuis is nog een lang leven

beschoren. Dat is de stellige overtuiging van Seyno

Sluyterman, senior CRT Architect bij de PPD.

Maandag 3 juni jl. promoveerde Sluyterman bij de

Technische Universiteit Eindhoven op innovatieve

toepassingen van magenetische quadrupolen in

CRT-beeldbuizen. Drie jaar geleden leverde zijn

innovatieve ideeën hem ook al de eerste PPD

Innovation Award op.

In zijn proefschrift omschrijft de

'buisarchitect' hoe magnetische
quadrupolen ingezet kunnen worden

om verschillende doelen op CRT

gebied te bereiken. Deze doelen zijn
het verbeteren van de beeldkwaliteit

van de beeldbuis onder daglichtom

standigheden, het mogelijk maken
van vlakkere beeldschermen, het

reduceren van de diepte van de buis
en het verlagen van de kosten. De

toepassing van het quadrupole-con
cept op de Real Flat-buis, waarvoor

Sluyterman in 1999 de PPD Award

ontving, is een van de toepassingen

die uitgebreid in zijn proefschrift aan
de orde komt. 'Door toepassing van

twee, in tegengestelde richting wer

kende, magnetische quadrupolen is
het mogelijk om CRTs te maken
waarvan het beeldscherm vlak is aan

Seyno Sluyterman legt tijdens zijn promotie de werking
van de beeldbuis uit.

de buitenkant en ook nagenoeg vlak

is aan de binnenkant, terwijl het
schaduwmasker toch gekromd kan

blijven', legt hij uit. 'Mede dankzij

deze innovatie is Philips in staat

geweest een eigen ontwerp RF-buis

op de markt te zetten met voldoen
de mechanische robuustheid, een

superieure beeldvlakheidsindruk en

een minimaal gewicht.' Deze innova
tie heeft zijn weg naar menig huis

kamer gevonden, weet Sluyterman.

'Ik schat dat er de afgelopen jaren
toch zeker zo'n twee miljoen RF

buizen met dit quadrupole-concept

zijn verkocht.'

Rode draad
Het schrijven van zijn proefschrift
kostte de kersverse doctor in de

Natuurkunde 'slechts' één jaar. 'Het
vinden van een rode draad voor

mijn promotieonderzoek bleek
achteraf nog de moeilijkste hobbel',

lacht Sluyterman. Het idee van de
verschillende toepassingen van de
quadrupole werd tijdens een vakan

tie in Lesbos geboren. Over drie van

de vijf toepassingen had Sluyterman
al ooit gepubliceerd. 'Eigenlijk heb
ben alleen het schrijven van de

inleiding en van hoofdstuk 2 en 3
mij een hoop tijd gekost', aldus de
PPD-er. 'Met name hoofdstuk twee

over de afbuiging van elektronen

bundels, was erg taai.'

Concurrentie
Ondanks de snelle opkomst van de
LCD- en Plasma schermen verwacht

de beeldbuisarchitect niet dat deze

technologieën de CRT-buis op korte

termijn zullen vervangen. 'De CRT

buis blijft voor TV-toepassingen nog

lange tijd bestaan', schrijft
Sluyterman in een publicatie in het

vakblad 'Display Systems'. 'De CRT
buis scoort op alle fronten hoog:
zowel de kleurzuiverheid, de bewe

ging als de kijkhoek zijn bij deze

"traditionele buis" zeer goed. Bij
LCD en Plasma is het onmogelijk

om op alle drie deze eigenschappen
tegelijkertijd goed te scoren.' Ook

de hogere kosten van deze 'nieuwe'
technologieën zorgen er volgens

Sluyterman voor dat de TV-buis nog
lange tijd zal blijven bestaan. 'Ik ver
wacht niet dat de consument bereid

is een relatief groot bedrag neer te
tellen voor een minder diepe buis.
De consument zet zijn TV doorgaans

toch op een kast. Dan maakt ietsje

meer of minder diep ook niet uit.
Pas als de TV als "schilderij aan de

muur" een kwalitatief goede én niet
te dure optie is, krijgt de TV-buis
misschien een echte concurrent.'

Monitoren
Sluyterman verwacht dat de snelle

opmars van het LCD-scherm op de

monitorenmarkt voorlopig niet zal

stoppen. 'Tenminste als dit scherm
alleen voor tekstverwerken wordt

gebruikt. Bij fotowerk, vormen de

kunstmatige kleuren van het LCD

scherm waarschijnlijk een probleem.
Donkere partijen zijn bijvoorbeeld
nooit echt zwart.'

Het Plasma-scherm is volgens

Sluyterman op dit moment alleen
nog een alternatief voor de extra

grote TV-buizen. 'De meest gangbare
grote TV-buis is op dit moment de

66 FS. Deze TV heeft een diepte van

42 cm en past nog net op het TV
meubel van de consument. Maar ook

op dit front maakt de CRT ontwik
kelingen door.'

Verbeterpunten CRT
Het minder diep maken van de

grotere maat TV-buis is een van de

verbeterpunten waaraan Sluyterman

in het verleden heeft gewerkt. 'Door
de afbuighoek van de buis te ver
groten, is het mogelijk om een TV

minder diep te maken', legt hij uit.

'Enkele jaren geleden heb ik een

32"WS met een afbuighoek van 120
graden gemaakt. Deze buis moest

destijds wijken voor de ontwikkeling
van de RF.Op dit moment loopt een

soortgelijk project. Hierbij wordt in

de 32"WSRF Slim buis een afbuig
hoek van 120 graden gebruikt in

plaats van de normale I05 graden.
Een proefbuis was te zien tijdens
de "Innovation Week Exhibition".

Naast het vergroten van de afbuig

hoek kan de CRT-buis volgens
Sluyterman ook nog op andere

punten worden verbeterd. 'Het

verbeteren van de spot, maar ook
het verfijnen van de pitch en het
reduceren van het elektriciteits

gebruik zijn hier voorbeelden van.'

in beeld ~



Inbraakgolf grote schadepost voor LPDE

Meer beweging op terrein schrikt af

Leo Ringeling (I) en Cees Jongenelen bij de poort op complex R.

'Binnen drie minuten hadden ze het hek doorgekniPt, de ramen ingeslagen, laptops,

computers, printers en faxen bij elkaar gegraaid en waren ze weer verdwenen.' De

inbraakgolf die ons complex van half november tot begin dit jaar teisterde, was volgens

Leo Ringeling, hoofd beveiliging en bewaking bij VB&D, een duidelijk staaltje van georga

niseerde criminaliteit. 'De inbraken waren zorgvuldig voorbereid en binnen no time had

den ze de buit binnen.' Dankzij het alerte optreden van de beveiliging, die na een wilde

achtervolging het kenteken van de vluchtauto wist te noteren, werd de acht personen

tellende bende door de politie in de kraag gegrepen. 'Deze piek aan inbraken is nu

gelukkig voorbij', aldus Ringeling, 'maar de schadepost is groot. Aan goederen alleen is al

voor 65.000 gulden ontvreemd. En daarbij is nog niet de inbraakschade meegerekend.'

Ringeling niet op zichzelf, maar is

een gevolg van de verharding van de

maatschappij en te weinig blauw op
straat. 'Qua criminaliteit staat

Nederland in Europa op de derde

plaats (per 100.000 inwoners), maar
wat betreft de inzet van politie en
beveiligingsbeambten eindigen we

slechts op de 14de of ISde plaats.
De beperkte capaciteit bij de politie

heeft bovendien tot gevolg dat de
prioriteit van de politie in eerste
instantie ligt bij de beveiliging van de

burgers en dan pas van de bedrijven
terreinen.' Jongenelen ziet deze ver

harding ook terug bij de poort. 'Als

mensen aan de poort gecontroleerd
worden of ze krijgen het verzoek
een badge te halen in de portiers

loge levert dit de laatste tijd steeds

vaker agressieve reacties op.

Een tijdje geleden heeft een man
met een mes in de portiersloge

zelfs enkele van onze beveiligings

beambten bedreigd. Na een wilde
achtervolging hebben we hem uitein

delijk met hulp van de politie en een

toevallig in de buurt aanwezige
politiehelicopter in de kraag kunnen

grijpen.' 'Dit laatste is gelukkig een
incident en zeker niet aan de orde

van de dag', vult hij er geruststellend
aan toe.

Agressie aan de poort
De explosieve toename van het aan

tal inbraken op bedrijventerreinen
(ook andere Philips-terreinen zijn

regelmatig de dupe) staat volgens

met daarin goede afspraken over de
inzet van mensen en middelen is vol

gens hem noodzakelijk. 'Het bedrag
dat we nu aan ad hoc maatregelen
hebben besteed, zoals de huur van

een mobiele camerawagen tijdens
de piek van inbraken, zou eigenlijk

preventief moeten worden gebruikt.

In eerste instantie door meer bewa
kers 's nachts in te zetten. Bewakers

die regelmatig over het complex,

maar ook in de gebouwen lopen,
schrikken potentiële dieven toch af.

Ook het plaatsen van motion detec

tion camera's, die reageren op bewe

gingen, zou een goede aanvullende
maatregel kunnen zijn.'

Beveiligingsplan
'De laatste maanden zijn diverse

veiligheidsmaatregelen genomen om

de meer afgelegen gebouwen minder
"kwetsbaar" te maken', vertelt

Security Manager LPDE, Karel

Arbouw. 'Gewilde objecten als
computers, printers, faxen en vooral

laptops zijn uit het zicht geplaatst,

kwetsbare plaatsen zijn van anti

braak-rolluiken voorzien en op de
draaiboompjes van de ramen zijn

sloten geplaatst. Ook is noodverlich

ting aangelegd en zijn duidelijke
afspraken met de politie gemaakt.'

Met deze maatregelen hopen we de
criminelen af te schrikken', vult

Ringeling aan. 'Maar als er in de toe

komst nog verder wordt gesneden
in de personele kosten, krijgen we

waarschijnlijk een groot probleem.
Op dit moment werken we 's nachts

met een minimale bezetting. Als dit
nog minder wordt, krijgen we het

echt niet meer gedraaid.' Het maken

van een meerjaren beveiligingsplan

Bij deze 'inbrakenpiek' waren met
name de .gebouwen TAM en RAZ

doelwit. 'Deze gebouwen liggen aan
de rand van het complex op plaat

sen waar diverse vluchtroutes zijn',

vertelt groepsleider beveiliging Cees
Jongenelen. Jongenelen was zelf ook

actief betrokken bij de zoektocht
naar de criminelen. 'Ik heb zelf ook

regelmatig op de kwetsbare plaatsen
gepost. Dit heeft onder andere

geleid tot de aanhouding van twee
verdachte busjes en de vondst van
een enorme doos met wiet.'



Vertrouwenscommissie en brochure

Ongewenst gedrag voert verder dan een schuine mop

Onlangs werd op deze plant een brochure verspreid over ongewenst gedrag. Het boek

werkje gaat in op de stappen die je kunt ondernemen in geval van ongewenst gedrag. Is

dit dan nog nodig, vroegen wij Human Resource Manager Karel Hey/en. Is dit onderwerp

niet allang passé? Hij heeft het gevoel dat ongewenst gedrag juist wel een item van deze

tijd is. Een klachtenprocedure ziet hij als een onderdeel van goed werkgeverschap.

Bovendien: 'Als er geen antennes zijn, wordt er niks gesignaleerd', stelt hij. Het is geen

echte code of conduct geworden, maar meer een stukje voorlichting zodat de mensen

weten waar ze terecht kunnen met hun grieven.

Wie de brochure doorleest komt al

snel tot de conclusie dat ongewenst

gedrag niet alleen betrekking heeft
op seksegerichte misdragingen. Het

betreft alle gedragingen die de goede
werksfeer en het plezier in het werk
verzieken. Dus ook discriminerende

opmerkingen en pesterijen, ook wel

'mobbing' genoemd, maken er deel
van uit. Stel, er wordt steevast

dezelfde persoon overgeslagen bij

het koffie halen. Dit soort plagerij
tjes kunnen de sfeer op een afdeling

goed verzieken. Of meer bijdetijds,

collega's sturen elkaar onderling
pikante mailt jes. Als iemand hier niet

van gediend is, wordt hij al gauw als
spelbreker gezien. In eerste instantie

dient de leidinggevende op onge
wenst gedrag toe te zien. Soms is

De vertrouwenscommissie, v/nr. Margot van Dooren,

Katrien Sikkenk, Renny van den Heuvel, Rosa/ie van Amelsvoort

en Marijke Edie. Op de foto ontbreekt Sraar Thee/en.

het moeilijk om te bepalen wanneer
er normen overschreden worden.

Wat voor de een een geintje is, kan
voor de ander intimiderend zijn.

Berokkend leed
Wanneer iemand er zelf niet uit

komt, kan hij of zij binnen LG.Philips
Displays terecht bij de
Vertrouwenscommissie, bestaande

uit vertrouwenspersonen en leden
van de klachtencommissie.

Veiligheidskundige Renny van den
Heuvel is een bezield lid van de

Vertrouwenscommissie. In Nijmegen

waar hij een aantal jaren ervaring

opdeed in een soortgelijke commis
sie, heeft hij al vast kunnen stellen
hoeveel leed er berokkend wordt

door ongewenst gedrag. Mensen die
gepest worden zijn eerder geneigd

om zich ziek te melden dan diege

nen die het naar hun zin hebben op
hun werk. Ook gaan mensen om

deze reden onnodig weg. 'Het is de

taak van de leidinggevenden erop
toe te zien dat op de afdeling de

integriteit van individuele medewer

kers niet wordt aangetast.' Voor alle
duidelijkheid gaat het hierbij niet om

arbeidsvoorwaardelijke zaken die
betrekking hebben op beloning,

promoties en bonussen. Daarvoor is

er een zogeheten Geschillenadvies
commissie.

Klachten voorkomen
Van den Heuvel maakt duidelijk
onderscheid tussen de taak van de

vertrouwenspersonen en de leden
van de klachtencommissie, allen heb

ben extern een specifieke opleiding

gevolgd. 'De vertrouwenspersonen
scharen zich helemaal achter de kla

ger. Ze toetsen niet, stellen geen kri
tische vragen, luisteren en steunen.

In overleg met de klager wordt er
dan een voorstel gedaan. Het belang

rijkste is dat de klacht stopt, dat de

oorzaak wordt weggenomen.' De

vertrouwenspersoon kan anoniem
te werk gaan.

Ernstiger ligt het wanneer er een

officiële klacht gedeponeerd wordt.
Dit kan nooit anoniem en moet

schriftelijk op persoonlijke titel

gebeuren. Het is jammer als het
zover moet komen, vindt Van den

Heuvel, want het geeft vrijwel nooit

een bevredigende oplossing.
Bovendien is het een langdurige en

kostbare geschiedenis. Een klacht
indienen geeft volgens Van den
Heuvel alleen verliezers. Toch is dit

volgens hem geen reden om geen

klachtenprocedure te handhaven.
'Als je zaken serieus wil behandelen
moet je niet denken aan kosten en

baten. Het is nuttig omdat het leer
momenten voor de andere mede

werkers en de organisatie geeft. Nog

afgezien daarvan, het is vastgelegd in
de Arbo-wet dat er een klachtenpro

cedure moet zijn.' Voor alle zaken
die bij de Vertrouwenscommissie

binnenkomen, geldt dat geheimhou

ding verzekerd is. Hiervoor hebben

de leden niet getekend, weet Van
den Heuvel. 'Dat hoeft ook niet,

want geheimhouding is inherent aan
onze opdracht.' Bovendien worden
klachten nimmer door een lid van

dezelfde afdeling behandeld.

Alleen Nederlands
Omdat de brochure alleen in de

Nederlandse taal is verspreid, lijkt

het er op dat alleen Nederlands
sprekenden klagen of zich onge

wenst gedragen. 'Aan een Engels

talige versie hebben we in eerste

instantie niet gedacht', aldus Heylen.
Voorlopig zijn er ook geen plannen

in die richting.

Wanneer je er zelf niet meer uit

komt, kun je voor informatie of

een afspraak terecht bij de
vertrouwenspersonen:

Margot van Dooren (84855),

Marijke Edie (85495),
Katrien Sikkenk (83166)
of bij de Klachtencommissie:

Rosalie van Amelsvoort (89280),

Renny van den Heuvel (82097) of
Sraar Theelen (85837)

in beeld 4II:M



Van onze correspondent ;n Gum;: Frans Tol

Jobossèjoo!

Dat is de gebruikelijke begroeting tussen 2 Koreanen aan de telefoon. Betekenis zo

ongeveer 'hallo!'. Als je het uitspreekt zoals ik het hier geschreven heb, zit je rede

lijk dicht bij de juiste uitspraak. Maar als ik het opschrijf volgens de officiële regels,

dan leest u 'yeoposaeyo " nogal wat anders. Nog zo iets: je hebt van die doorge

winterde reizigers die spreken over 'SÖÖl' als ze het hebben over de hoofdstad van

Korea, terwijl bijna iedereen toch 'See-oel' zegt. De reden voor al deze verwarring

is 'romanisering': hoe vertaal je een taal met andere 'letters' in onze letters.

Voor de eerste keer in 'In Beeld' een

column van onze correspondent in

Gumi: Frans Tol.Frans is sinds septem

ber vorig jaar in Gumi. Hij werkt aan

de voorbereiding van nieuwe CDT

projecten zoals SuperSlim CDI En

verder als 'bruggenbouwer' tussen

I PPD en DRLAls 'oud-voorzitter' van
de redactieraad van 'In Beeld' vond hij

het een prima idee om voor ons blad

over zijn ervaringen in Gumi te vertel

len. Ook zijn collega Jos Henrichs, die

I tegelijk met Frans naar Korea is ver

trokken, wil graag af en toe een bij

drage aan 'In Beeld' leveren. In deze

eerste column geeft Frans Tol zijn visie

op de 'eigen-aard'igheden van de
Koreaanse mensen.

In het geval van chinees is het een

ratjetoe; er pestaan verschillende

spelregels en ieder past ze naar zijn
smaak toe. Natuurlijk in Taiwan
anders dan in China! Voor het

Koreaans is het ook niet eenvoudig;
er was een systeem van romanise

ring, maar dat is een paar jaar gele

den door de regering vervangen
door een ander (beter?) systeem.

Zodat je stads- en straatnamen vol

gens het oude of het nieuwe sys

teem vindt. En natuurlijk is het sys
teem van romanisering erop gericht
om de uitspraak te benaderen in het

Engels, niet in het Nederlands.
Vandaar dat je 'Gum i' en 'Kumi' ziet.
Gumi is volgens de nieuwe romani

serings regels.

Frans en zijn zoon Michel in een visrestaurant. Sommige

gerechten zijn nog 'alive and kicking'.

Sterke teamgeest
Naast de taal zijn er nog veel meer
verwarrende verschillen in cultuur

en in de alledaagse praktijk van wer

ken. Dat is goed om te weten, voor
iedereen die met Koreanen samen

werkt.ln Nederland kennen we de

uitdrukking: 'het gaat niet om de

knikkers; het gaat om het spel'. Maar
een Koreaan speelt uitsluitend om
de knikkers! De ethiek van het

zakendoen ligt gewoon anders; als je
moet afwijken van de waarheid om

daarmee te winnen, dan doe je dat.

Wij zeggen: 'In liefde en oorlog is

alles geoorloofd', maar door de
Koreanen is dat uitgebreid tot 'in
liefde, zakendoen, sport en oorlog is

alles geoorloofd'. De Koreaan die

tijdens de short track in de

Winterspelen gediskwalificeerd
werd wegens 'hinderen', werd in

eigen land geëerd als een held!
Aan de basis ligt een redelijk sterk

militant, gedisciplineerd gedrag. De
strijd voor het bedrijf is 'oorlog'. De
teamgeest is ook heel sterk; binnen

de groep is er sterke kameraad
schap en hulpvaardigheid, zodat een

avondje uit met de groep een
groepsband geeft waar we in

Nederland een 3-daagse workshop
voor nodig hebben ....

Minder specialisatie
Een ander typisch verschil: minder

specialisatie. Voorbeeld: Voor de

17" High Brightness CDT is er een
team van 5 man. Zij doen al het
werk, inclusief tekenen van onder

delen in UniGraphics, het maken van
samples in de fabriek, het meten, het

rapporteren. Als een van de teamle

den niet zo goed is in een of andere

expertise, kan hij (naast een cursus)
hulp zoeken bij een meer ervaren

collega uit een andere product
groep. Voor ieder vak is er een

'primus-inter-pares' bij een van de

productgroepen, waar de beste vak

kennis aanwezig is.Voor kanon en
deflectiespoel zijn er afzonderlijke

ontwikkelgroepen, maar niet voor
masker en glas. Deze worden ont

wikkeld in het team, met hulp van
de leveranciers voor technologie
kennis.

Ontwikkelaars werken normaal

gesproken aan één project, voor de
looptijd van dat project. Men tracht
te vermijden dat ontwikkelaars aan

meerdere projecten moeten wer
ken. Dat kan inderdaad, als je met

minder specialisatie werkt.

Time-or '.t'
Tussen 12:00 en 13: I0 is het 'time

out'. Eten in 10 minuutjes in de kan

tine en daarna terug in de afdeling.
Daar is het licht uit en ieder doet

wat voor zichzelf. Vaak is dat slapen.

De temperatuur in het lab was in
de wintermaanden geregeld tegen

de 30 graden, dus dat kostte geen
moeite .....

Gelukkig is in Eindhoven iedereen

in diepe nachtrust tijdens deze
time-out, anders zouden we wel

eens storende telefoontjes kunnen

krijgen!

Tussen 2 haakjes, de goede uitspraak
van de hoofdstad van Korea is

Söö-oel. Maar de "oe" klank is heel

kort, zodat het haast klinkt als SÖÖl.

Maar als u liever See-oel blijft

zeggen ....



Jubilaris Ton van der Heijden:

E.xpert Op het gebied van kanonnen

40-jarig Jubilaris Ton van der Heijden.

van 12 kleuren buizen per dag was.

'Wij lieten ons toen vooral leiden
door de ontwikkelingen in Amerika,

die wij vervolgens in onze buizen
toepasten. Uit onze koker kwam
wel de eerste rechthoekige buis in
het formaat 3x4. Deze wordt ook

nu nog steeds veel toegepast.'

(Amerika zat toen op 4x5)

In Europa waren nog geen televisie
programma's in kleur. Een keer per

maand was er een experimentele

uitzending van Philips. Dan mochten

zo'n vijftig genodigden in de kantine
komen kijken. Eenmaal hoorde Van
der Heijden ook tot de gelukkigen.

geplaatst. Hij besloot zijn heil te

zoeken bij de ontwikkeling van de
kleurenbeeldbuizen. Dit stelde niet

zoveel voor, aldus van der Heijden.

Het was in de tijd dat er op RAD
nog zwart wit buizen werden
gemaakt en op RAFp een capaciteit

Van der Heijden begon veertig jaar
geleden op de Emmasingel als hulp

assistent bij radiobuizen. Na zijn
militaire dienst die vanwege een
knieblessure een half jaar werd

uitgesteld, was een groot deel van
de radiobuizen naar Heerlen over-

Noteer in je agenda: 13 oktober:
1/2 Marathon van E.indhoven

Ton van der Heijden (59) vierde eind juni zijn veertig jarig jubileum. Ruim dertig jaar

daarvan hield hij zich met kanon ontwikkeling bezig. Er wordt hier geen kanon gemaakt

of ik ben bij het eerste ontwerp betrokken geweest, stelt de jubilaris niet zonder trots.

Volgend jaar in mei gaat hij met pensioen. Liever had hij zijn loopbaan in Korea

beëindigd, maar jammer genoeg werd deze wens niet gehonoreerd. Toch heeft hij graag

bij Philips gewerkt, al stuitten collectieve zaken zoals de verplichte fabrieksvakantie,

collectieve vrije dagen, en de snelheid belemmerende administratieve rompslomp hem

enigszins tegen de borst. 'Dat conservatieve, dat behoudende van een wereldwijd

opererend bedrijf heb ik nooit zo begrepen.'

Kennis overdragen
Na zo'n tien jaar alles aan de beeld
buis onderzocht te hebben, variërend

van maskers, glas, kathodes, emissie

en levensduur, stapte Van der
Heijden over naar het kanon.

Ook vandaag houdt hij zich als

Mechanisch Designer nog steeds

met de ontwikkeling van kanonnen

bezig. Hij vertaalt de door de elek
tronoptische designers berekende

kanongeometrie in een mechanisch
ontwerp. Daarbij dient hij rekening
te houden met industriële maakbaar

heid, kosten en buis type, maar ook

met fysische aspecten als convergen
tiedrift en hoogspanningskwaliteit.
Als er straks in Eindhoven geen

kanonnen meer gemaakt worden,
verwacht hij dan wel dat er hier nog
kanonnen ontwikkeld worden? 'Het

is jammer dat de voeling met de

praktijk dan een beetje verdwijnt.
Van de andere kant denk ik dat hier

toch de eerste lijn ontwikkeling

gehandhaafd blijft. Ik doe in elk geval
mijn best om mijn kennis zo goed als

mogelijk over te dragen aan Paul

Daamen, die mijn werk wellicht zal
voortzetten.'

o

De organisatie ligt ook dit jaar weer in handen

van Henk van der Donk (RAD-p, tel. 82549),

Paul Daamen (RAF I, tel. 87847) en
Ben Hendriks (RAU-I, tel. 82250).

Als je geïnteresseerd bent, kun je ook nu al

reageren. En niet vergeten: neem voldoende
training en voorkom blessures!

Namens de organisatie,
Paut Daamen

Op zondag 13 oktober 2002 is het weer zover. Dan zullen onze jongens en hopelijk ook

onze dames van LG.Philips Displays weer een bijzonder prestatie leveren. Met een

enthousiaste, elk jaar groter wordende, groep lopers neemt LPD aan de 1/2 Marathon
van Eindhoven deel. De meeste van ons hebben als doel het uitlopen van deze afstand.

De tijd is hierbij secundair.Voor de snellere lopers onder ons is er de bedrijvenloop.

Dit is een extra wedstrijdelement waarin bedrijven tegen elkaar uitkomen. De snelste
lopers van LPD worden voor ons bedrijventeam geselecteerd. Ook dit jaar willen we

weer een zo groot mogelijke groep bij elkaar krijgen, en vooral vrouwelijke deelnemers
worden extra gewaardeerd.

Een goede tijd lopen is leuk, maar het belangrijkste blijft toch het samen doen, steun aan

elkaar hebben, elkaar aanmoedigen en vooral het enthousiasme delen voor deze mooie

sport. Vandaar deze oproep aan een ieder die voldoende getraind is om deel te nemen
aan de 1/2 Marathon. Iedere deelnemer kan rekenen op een herkenbaar LPD-tenue.

Binnenkort verschijnt op de mededelingenborden een
uitnodiging voor een informatie- en inschrijfbijeen
komst eind augustus.


