
Na één jaar:

Eerste SuperSlim demo een feit!
Twee jaar geleden meenden Manfred Tenner en Frits Gehring dat de realisatie van een

SuperSlim breedbeeldbuis voor een standaard chassis onhaalbaar was. Door de recente

technologische ontwikkelingen binnen de PPD op het gebied van de 'front of screen'

performance, hebben de projectleider van het

SuperSlim Colour-project en de Technologie

Programma Manager hun mening drastisch

gewijzigd. Met een eerste ontwerp voor de

afbuigeenheid, het elektronenkanon en het glas

heeft het projectteam dit jaar een monochroom

buis vervaardigd die veertig procent minder diep

is dan normaal. Tijdens de Innovation Week 2003

willen zij een eerste SuperSlim kleuren buis

presenteren.

Frits Gehring (I) en Manfred Tenner. Links op de foto een SuperSlim beelbuis en
rechts een traditionele beeldbuis.
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Consumentenonderzoeken geven
geen keiharde richting aan, maar
het lijkt er op dat de plattere
buizen de trend zullen vormen in

de toekomst. LCD en plasma
richten zich al op dit segment. De
SuperSlim wordt echter nooit een
platte buis zoals plasma, aldus
Gehring. 'We proberen hem wel zo
te designen dat de zijkant van de
buis een vergelijkbare platte
impressie geeft. Verder is ons
streven erop gericht om een buis
te maken met dezelfde of betere

eigenschappen als een gewone

CPT-buis. En alles voor maximaal

gelijke kosten.'

Kostenreductie glas
Een superslim buis met een zelfde
'front of screen' performance
tegen dezelfde kosten maakt de
uitdaging dubbel interessant voor
het projectteam. De SuperSlim die
maar liefst 40 procent ondieper of
platter is dan een gewone buis,
vereist immers allerhande aanpas
singen van het bestaande ontwerp.
Tenner: 'Het gaat niet alleen om
een ondiepere buis. Het plaatje



Beste Lezer,

introductie, zal de lat gaandeweg

hoger komen te liggen voor het
team. Aan de andere kant heeft

het projectteam ook kunnen

profiteren van de bij het 32" Slim

project opgedane ervaring.

• 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. In een extra GOR vergadering op 5 juli is besloten

instemming te verlenen aan het nieuwe beoordelingformulier, echter wel onder

een aantal voorwaarden, waarvan de belangrijkste is, dat dit formulier niet

toepasbaar is voor CAO-A. Dit zal na de vakantie officieel gemaakt worden.

Meer punten staan vermeld in het OV-verslag van 10 juli.

• Bij de inkrimping van 'Hulp en Staf van 65 naar 35 medewerkers heeft de

OR afgezien van het adviesrecht, omdat een door de OR opgesteld convenant,

waarbij ook het uitgangspunt is; 'Van werk naar werk' door de bestuurder en

voorzitter OR ondertekend is. De ASA zal op verzoek van de medewerkers

versneld afgebouwd worden. Het betreft hier uitsluitend VROM'ers.

• Binnen PPD zijn de eerste wijkers en VROM'ers reeds vertrokken, echter

voor de wijkers niet volgens de slogan 'Van Werk naar Werk'. In de loop van

september/oktober zal de reorganisatie qua aantallen voor het merendeel

afgerond zijn. Het CWI heeft echter niet alle ontslagaanvragen gehonoreerd.

Voor deze personen zal een alternatieve oplossing gevonden moeten worden.

De begeleidingscommissie heeft hier ook een actieve rol in.

De enquête die eind juni door bestuurder en OR is gehouden over bekendheid

van ARBO/RI&E is maar door 40% van de medewerkers ingevuld. De voor

lopige conclusie van de enquête is, dat het maar slecht gesteld is met de kennis

van ARBO/RI&E binnen LPDE.ln een volgende uitgave van 'In Beeld' zal nader

ingegaan worden op deze materie en ook wat de plannen zijn om dit te verbeteren.

• Op 13 augustus zijn de individuele ontslagaanvragen van de laatste groep

CGF-ers uitgereikt. Op 16 augustus is een tweede voorlichtingssessie van het

CWI samen met de OR geweest. Op 20 augustus werd een bijeenkomst

gehouden om geïnteresseerde medewerkers van CGF op de mogelijkheden te

wijzen binnen de zorg middels een opleiding (+baan). Er wordt hard aan getrok

ken, maar gezien het verloop van de personeelsbezetting tot nu toe zal de

inspanning van zowel het SMART CGF team alsook de betreffende medewerkers

de komende tijd behoorlijk opgevoerd moeten worden om 'Van Werk naar

Werk' echt hard te maken. Dit wordt gevolgd in de begeleidingscommissie.

Ondanks de reeds eerder gemelde tragere opstart van Namestovo zal de

afbouw van de productie in CGF sneller gebeuren dan oorspronkelijk gepland.

Dit heeft te maken met de sluiting van Lebring en door een terugval van het

aantal buizen met I miljoen stuks. Dit heeft echter geen consequenties voor

de einddata van fase I en 2, zoals afgesproken in het sociaal plan.

daarna wel weer opgeschroefd

worden voor het projectteam

SuperSlim. Omdat zij immers de

uitdaging op zich hebben genomen

een SuperSlim te realiseren met

een zelfde kwaliteit en tegen

dezelfde kosten. Ten tijde van de

moet minstens even scherp zijn.

Omdat je werkt met een veel

grotere detlectiehoek zijn er veel

uitvindingen nodig om de kwaliteit
te handhaven.' Het elektronen

kanon, de afbuigeenheid, het mas

ker, het glas, maar ook belichten en

het maakproces zijn zaken die je

moet onderzoeken. Net als bij

andere projecten, wordt het traject

in stukjes opgedeeld. Nu het

project een jaar loopt, heeft het

projectteam de nodige uitvindingen

gedaan op de diverse onderdelen.

Wij wensen U weer veel informatief leesplezier.

Spin oft
Gehring vindt SuperSlim een mooi,

breed project dat aan de grenzen

van je kunnen zit. Je forceert kos

tendoorbraken die toegepast kun

nen worden in andere projecten.

Dit bijkomend voordeel ziet

Gehring als belangrijke spin-off. Dit

brengt met zich mee dat de eisen

Ton Dones

In deze dubbeldikke uitgave van In Beeld weer een keur aan
interessante artikelen en een recordaantal van 40-jarige jubilarissen
die wij kort aan het woord laten. Wij beseffen dat wij de jubilarissen
hiermee tekort doen, mede omdat ik zelf tot deze groep behoor
weet ik dat 40 jaar werken niet zo maar in een paar zinnen kan
worden verwoord. Om maar eens een paar wetenswaardigheden
te noemen: Van de tien presidenten hebben de huidige jubilarissen
er acht meegemaakt. Achtereenvolgens: Frits Philips,Van Riemsdijk,
Rodenburg, Dekker. Van der Klugt,Timmer, Boonstra, Kleisterlee,
(alleen Anton Philips en Otten niet). Als je op 5 km fietsen van je
werk woont, heb je voor het woon/werkverkeer 80.000 km gefietst
ofwel tweemaal rond de aarde. Voor een lichte en gezonde lunch
heb je al gauw 2000 broden en 16.000 stuks fruit gebruikt en om
wakker te blijven heb je gemiddeld 32.000 kopjes koffie genuttigd.
Je hebt je collega's ongeveer 1600 keer een prettig weekend
gewenst en eenzelfde aantal maandagmorgens meegemaakt. Met
tien vakantiedagen en drie snipperdagen moest je het doen en ook
op zaterdag werd er nog gewerkt. Ikzelf ben zakelijk 18 keer
verhuisd en heb 14 bazen gehad, waaronder ook enkele goede. En
dit zijn alleen maar wat randverschijnselen, zo kan iedere
jubilaris misschien wel een boek volschrijven over 40 jaar werken
bij Philips.

Redactieraad Piet Arkesteijn RAU I; Ton Danes RE I;

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 RAU //2; Jan van Rooij, PTE RAU //2;

Fred de Schrevel LWB; IvoVandormael TTC RAD I.

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

• Eind juni is een voorstel uitgewerkt door een internationale commissie waar

JooP Nagelkerke uit Eindhoven bij betrokken is. Naar Europese wetgeving zijn

de werkwijze en het werkingsgebied voor de Europese ondernemingsraad, het

European Display Forum, uitgewerkt. Ook buiten de EU vallende landen zijn

er nu bij betrokken. De eerste officiële vergadering zal begin november zijn.

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

(84467 of 06 23833083)
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Stef Mullenders, manager CGF:

'E.en gouden kanon voor een

gouden medewerker'

Het is inmiddels al weer tien maanden geleden dat Stef Mullenders, manager van

de Central Gun Factory (CGF), zijn medewerkers in het Evoluon met lood in de schoenen

de sluiting van de CGF aankondigde. Bij het verschijnen van dit nummer van 'In Beeld'

zijn alle medewerkers inmiddels aangezegd. 24 april 2002 waren de eerste 200 medewer

kers aan de beurt. 3 Juli jl. volgden de overige 150 vaste medewerkers. Ondanks het ver

driet en soms ook de boosheid over de op handen zijn de sluiting blijft het merendeel van

de medewerkers volgens Mullenders toch gemotiveerd. 'En daar neem ik mijn petje voor

af, aldus de manager van de CGF.

Van de in totaal 350 vaste medewer

kers hebben inmiddels zo'n dertig
mensen e.en andere baan gevonden.
'Op zich nog niet veel', beaamt
Mullenders, 'maar ik verwacht dat de
uitstroom na de zomervakantie in

een stroomversnelling zal raken.'

Stef Mullenders (r) met 'baanvinders' Bea Wijnen
en Gökhan Carikci.

De medewerkers die de CGF inmid

dels hebben verlaten, zijn in verschil

lende sectoren aan de slag gegaan.

'Een aantal mensen gaat werken bij
de EBD in Sittard', vertelt de

manager. 'Een aantal verricht produc

tiewerk bij een ander bedrijf en
weer een andere medewerkster gaat

werken als receptioniste in een
hotel:

Cursus Nederlands
Ondanks de op dit moment minder
florissante arbeidsmarkt heeft

Mullenders er vertrouwen in dat het

gros van de medewerkers weer

elders aan de slag komt. 'Een groot
aantal medewerkers heeft een solli

citatietraining bij SMART gevolgd en
ook de mogelijkheid om een passen

de opleiding te volgen, hebben vele

medewerkers met beide handen

aangegrepen. Met name computer
cursussen en cursussen Nederlands

zijn in trek. Op dit moment wordt
ook samen met SMART bekeken of

een omscholingsproject voor werk
in de zorgsector tot de mogelijkhe
den behoort.'

SMART

SMART is er volgens Mullenders
goed in geslaagd de medewerkers

het besef over te brengen dat ieder
een de regisseur is van zijn of haar
eigen toekomst. 'Door dit extra

zetje in de rug zijn zelfs enkele
medewerkers die dachten nooit
meer een baan te vinden elders aan

de slag gekomen.' Maar niet alleen

de medewerkers ondervinden bij
SMART een luisterend oor, ook de

leidinggevenden, waaronder ook

Mullenders zelf, kloppen regelmatig

met vragen bij hen aan. 'SMART is

voor alle partijen een goede partner

gebleken', aldus de CGF-manager.
Niet alleen over de werkwijze van
SMART is Mullenders vol lof. Ook
over de inzet van het middenkader

van de CGF, de CGF-vertegenwoor
digers in de Ondernemingsraad en

Personeelszaken heeft hij niets dan
lof. 'Deze mensen stralen de overtui

ging uit dat het gaat lukken en dat

brengen ze met succes over op onze
medewerkers. '

Nieuwe klant
Van 'werken naar werken' was één

van de drie doelen die de CGF zich

voor de periode tot de sluiting heeft

gesteld. De overige twee doelen zijn:

'op een betrouwbare manier de

klanten blijven beleveren' en 'mede

werking verlenen aan een goede
overdracht van de productie van
kanonnen aan Namestovo in

Slowakije'. 'Ook voor deze doelen

liggen we op schema', vertelt
Mullenders. 'Zowel op het gebied
van leverbetrouwbaarheid als kwali

teit hebben we de laatste maanden

goed gescoord. We hebben in 2002
zelfs beduidend minder kwaliteits

kiachten van klanten gekregen dan in
de jaren daarvoor. Verder hebben
we sinds enkele maanden de beeld

buizenfabriek van LG in Newport
(Wales) aan ons klantenlijst je toege
voegd. Deze fabriek is overgestapt
van het LG-kanon naar ons CGF

kanon. Er zijn enkele problemen,

maar dankzij de inzet en volhardend
heid van een aantal van onze mede

werkers worden deze problemen
met "lekkende buizen" bij deze

nieuwe klant nu grondig aangepakt.'

Overdracht
Ook aan het derde doel 'de over

dracht van de kanonproductie naar
Namestovo' heeft een groot aantal

CGF-medewerkers meegewerkt. In

het begin van dit jaar volgden onge
veer tachtig Slowaken een interne

opleiding bij de CGF. Daarnaast
verleende een aantal CGF-ers in

Slowakije de nodige assistentie.

Inmiddels is een aantal lijnen in

Namestovo gereed. Het transfer

project verloopt volgens Mullenders
ondanks enkele tegenvallers redelijk
voorspoedig. Hij is blij en trots dat
het merendeel van de CGF-ers deze

'pijnlijke' overdracht op een volwas

sen manier heeft opgepakt. 'Zo'n

proces is niet eenvoudig, je geeft als
het ware toch je eigen kindje weg.'

Open communicatie
De leiding van de CGF streeft

ernaar zo open en eerlijk mogelijk
met alle medewerkers over de
afbouw van de fabriek te communi

ceren. Elke twee maanden verschijnt

een speciale nieuwsbrief rond dit

onderwerp en regelmatig vinden



informatiebijeenkomsten plaats. Ook

stappen de medewerkers regelmatig

bij hun manager binnen. 'Dagelijks
komen hier wel enkele medewerkers

over de vloer om over hun zorgen
te praten', aldus Mullenders. 'Helaas

kan ik hen niet altijd een oplossing

bieden, maar een luisterend oor

doet gelukkig ook al veel.'
Alle medewerkers die de CGF de

laatste maanden hebben verlaten,

konden rekenen op een persoonlijk

afscheid. Als aandenken kregen zij
van de CGF een 'gouden' kanon.

'Een gouden medewerker verdient

immers een gouden kanon', aldus de
manager. Ook alle medewerkers die

nu nog moeten vertrekken, mogen

een exemplaar van dit vergulde
kanon mee naar huis nemen.

Grote industriële projecten oorzaak groeiend aantal reisaanvragen

Tijdig boeken voorkomt vertraging
Het aantal medewerkers van de PPD en PTE dat beroepshalve het vliegtuig neemt, is de

laatste jaren flink gegroeid. 'Gemiddeld krijgen we zo'n 300 reisaanvragen per maand',

aldus Tulay Sabuncuoglu, medewerkster Sitemanagement. 'Deze toename komt voor

namelijk op conto van de grote industriële projecten, die LPDE in Tsjechië, Mexico en

China uitvoert. Het gros van de reizen dat wij regelen heeft deze landen als bestemming.'

Medewerkers

die voor hun

werk op reis
moeten, dienen
hiervoor een

reisaanvraag in.

Voor algemene
reizen gebeurt
dit bij de afde

Iingssecretares
se. De industrië

le reisaanvragen
worden door

Minke van
de Laar

Vlnr.Minke, Annemarie en Tu/ay. (secretaresse

lPG-groep)
verwerkt. 'Onder het verwerken
verstaan we onder andere het

aanvragen van de vlucht en het ver

zamelen van de handtekeningen.'

Business c1ass
Als de reisaanvraag compleet is,

komt deze bij Tulay terecht. Samen
met Rosalie van Amelsvoort, assis

tent Site management, verzorgt zij
hotelaccomodatie, taxivervoer, visa

en vraagt het voorschot voor de

reiziger aan. 'Het vastleggen van
de vlucht gebeurt via reisbureau

Rosenbluth', legt Tulay uit.
De economische dip van de afgelo

pen tijd, heeft ook z'n weerslag op

het reizen gehad. 'Sinds een jaar

mogen de medewerkers geen busi
ness c1ass meer vliegen', legt Tulay

uit. In principe vliegen alle medewer
kers met de KLM. Philips heeft met

deze luchtvaartmaatschappij prijsaf
spraken gemaakt en LPDE lift hier

nog gewoon op mee. 'Als een vlucht
van de KLM vol is, proberen we

eerst of er mogelijkheden zijn op

een ander tijdstip/dag', legt Tulay uit.
'Pas als dit niet lukt, wijken we uit
naar een andere luchtvaartmaat

schappij, zoals bijvoorbeeld
Continental Airlines.Als een andere

maatschappij gunstiger is qua prijs,

wordt er ook wel eens uitgeweken.'

Handboek
Om de reizigers van de benodigde
reisinformatie te voorzien, hebben

Annemarie Nimberg, afdelings
secretaresse bij de PTE, en Anke

Bisschops samen met de project

leiders van de betreffende projecten
een handboek voor de bestemmin

gen Tsjechië, Mexico en China

gemaakt. Annemarie: 'In dit handboek

vindt de reiziger informatie over

hotel, vervoer, gezondheidsvoor

zieningen, fabrieksregels en belang
rijke telefoonnummers. Verder staat

in dit handboek achtergrondinfor
matie over het betreffende land, een

plattegrond, een voorbeeld van een

menukaart en een vertaling van de
meest gebruikte woorden.' 'De PTE

reisgids is zo handig en compleet dat
wij deze ook voor onze PPD-reizi

gers gebruiken', lacht Minke.Voor de
medewerkers van de buitenfirma's

die door de PTE bij de grote indus

triële projecten worden ingescha

keld, is een aparte reisgids gemaakt.

Deze is door Ingrid van Gerwen van

de afdeling Inkoop opgesteld.

'Smoezenboek'
Normaal gesproken loopt het reis
schema voor de verre bestemmin

gen van zondag tot vrijdag. De
animo onder werknemers om al op

zondag in het vliegtuig te stappen, is
volgens Tulay niet groot. 'In principe

moet je op zondag reizen zodat je
op maandag direct aan de slag kunt.

Alleen als je een geldig excuus hebt,

kan hierop een uitzondering worden
gemaakt.' Het aantal excuses dat in

de loop der tijd is ingediend, is
enorm.Van alle verschillende 'smoe

zen' heeft Rosalie een 'smoezen

boek' gemaakt.

Gelukspoppetje
Op vertragingen of een vergeten
paspoort/visum na, zijn alle reizen

tot nu toe vrij voorspoedig verlo

pen. Wel moet steeds vaker met
spoed een reis worden geboekt.

'Zo'n 50% van de huidige aanvragen
zijn inmiddels spoedjes', aldus Tulay.
'Een groot deel daarvan had waar

schijnlijk ook al eerder kunnen wor

den ingediend. Daarom willen wij

alle reizigers met klem vragen hun
aanvraag bij voorkeur een week
van tevoren in te leveren. Dan is de

kans dat de vlucht nog beschikbaar

is groter en zijn de prijzen vaak
gunstiger.' Dat de medewerkers de
inspanningen van 'hun' secretaresses
waarderen, blijkt uit de souvenirs

die de dames in de loop der jaren
hebben ontvangen. Deze variëren

van een kristallen beeldje uit

Tsjechië, speciale snoepjes uit
China, een gelukspoppetje uit Zuid

Korea tot een flesje likeur. 'Ik heb

zelfs ooit een flesje nagellak gehad',
lacht Minke.



Vierde PPD Innovation Award voor 'vliegende kiep' Daan den Engelsen:

'PPD-er beloond voor zijn hele oeuvre'
'Totaal verrast. Ik had het absoluut niet verwacht. Eigenlijk was ik niet eens van plan

om naar de PPD-meeting in het PSV-stadion te gaan, maar Angela Looijmans heeft

me overgehaald.' Daan den Engelsen is vier dagen na de uitreiking van de PPD

Innovation Award nog steeds een beetje beduusd. De manager Advanced

Development bij de PPD ontving deze innovatieve prijs voor zijn hele oeuvre. 'For his

execellent overall research & development contribution to displays' staat op de

Award te lezen. Den Engelsen, ook wel de vader van de Philips-cathode genoemd,

leverde op alle gebieden van de CRT-buis een innovatieve bijdrage. 'Behalve aan de

spoel', merkt de winnaar op.

Daan den Engelsen nam als vierde
PPD-er de Innovation Award in ont

vangst. Wie de winnaar dit keer zou

worden, qleef tot op het laatste
moment geheim. Na een spannende

afvalrace, waaraan alle aanwezige
PPD-ers deelnamen, bleef Den

Engelsen nog samen met Seyno

Sluyterman over. 'Seyno had in 1999

de Innovation Award gewonnen, dus
het was duidelijk dat ik de winnaar

moest zijn', aldus Den Engelsen. Na
de officiële bekendmaking door
Maurice Smits, volgde een korte

fotopresentatie met enige recente

hoogtepunten uit zijn carrière. Ook
oud NAT-lab collega Gary Thomas

hield een toespraak. 'Dat stelde ik
erg op prijs', vertelt de winnaar.

'Alleen met zijn opmerking dat ik
erg gestructureerd te werk ga, was
ik het niet helemaal eens. Een clean

Daan den Enge/sen toont zijn we/verdiende
PPD /nnovation Award.

desk policy is iets voor een manager
niet voor een ontwikkelaar. Ideeën

ontstaan in chaos, maar voor het uit
werken van deze ideeën is inderdaad

wel discipline en structuur vereist.'

'Luctor et Emergo'
Behalve de PPD Award kreeg Den

Engelsen ook een speciaal voor dit
doel ontworpen bronzen beeldje

van een 'poppetje' dat in de golven
duikt en weer bovenkomt. 'Heel

toepasselijk', vindt hij. 'Omdat ik in

Zeeland geboren ben, heb ik een
natuurlijke binding met de zee.
Bovendien gaat het credo van de

provincie Zeeland 'Luctor et
Emergo' ('ik worstel en kom boven')

ook op voor de techniek. Omgaan
met de techniek is ook een soort

worstelen. Je duikt in een probleem
en je worstelt hiermee. Je bent even

van de wereld en pas als je een
oplossing hebt, kom je weer boven.'
Voor de winnaar was er naast het

kunstwerk ook een voucher van

5000 Euro. Dit bedrag moet hij
besteden aan professionele doelein

den. Een vast doel heeft hij nog niet
in gedachten. 'Misschien koop ik er

wel presentatie-apparatuur voor of

ik besteed het aan het Hop-Fed

project', denkt hij hardop.

Hop-Fed project
Den Engelsen maakte in 1977 de

overstap van het NAT-lab naar

Display Components. 'Dat was voor
mij een soort culture shock', bekent

hij eerlijk. 'Op het NAT-lab hield ik

me alleen bezig met wetenschap en
techniek en nu kwam er opeens de
"industrie" om de hoek kijken. Ik

heb daar in het begin echt aan moe

ten wennen.' Jarenlang gaf hij vervol

gens bij Display Components leiding

aan diverse afdelingen, waaronder
aan een 120 medewerkers tellende

procesdivisie. 'Een interessante tijd,

maar het waren wel tropenjaren',

aldus de PPD-er. 'Ik heb in deze tijd
steeds geprobeerd om de techniek

vast te houden, maar in de praktijk

bleek dit moeilijk met mijn manage
menttaken te combineren. Daarom

ben ik blij dat ik sinds enkele jaren
weer terug ben bij mijn grote

"liefde": de voorontwikkeling.' Als
vliegende kiep op technisch gebied,
zoals Den Engelsen zijn functie zelf

omschrijft, houdt hij zich nu bezig
met New Displays. Ook adviseert

hij jongere collega's bij technische

problemen en onderhoudt hij con
tacten met universiteiten, bedrijven

en concurrenten. Een belangrijk
project waar hij op dit moment aan

werkt, is het Hop-Fed project. 'In dit
project proberen we de slechte
uniformiteit te verbeteren door de

veldemissie te combineren met

bepaalde "oude Zeus ideeën".'

Ereprofessoraat
Enkele maanden geleden stond Den

Engelsen ook al in de schijnwerpers.
Hij kreeg toen een ereprofessoraat
aan de University of Electronic

Science and Technology of China in

Chengdu. Daarnaast is hij program
macoördinator van het Jin Dong
Fei-instituut, dat onderdeel uitmaakt
van Southeast Universiteit in

Nanjing. Dit laatste instituut met
15 medewerkers wordt gesponsord

door LG.Philips Displays. Den

Engelsen volgde twee jaar geleden
Meindert van Alphen op als coördi
nator van dit instituut. 'Dit instituut

verricht onder andere elektron

optisch en perceptiewerk voor ons',

legt de ere-prof uit. 'Ook hebben de

medewerkers van dit instituut appa
ratuur ontwikkeld voor het meten

van resolutie en convergentie. Een
meetappatuurbouwer likt zijn vin

gers hierbij af!' Den Engelsen is een
echte China-fan. 'In China hebben ze

tenminste nog ontzag voor titels en

grijze haren', merkt hij lachend op.

Wegleren
Over 1,5 jaar gaat de 60-jarige
Zeeuw met pensioen. Tot die tijd wil

hij zijn kennis en kunde nog zoveel
mogelijk wegleren. 'Ik zie de



komende tijd met plezier tegemoet.

Naast mijn werkzaamheden bij New

Displays ga ik colleges Display
Technology geven aan de universiteit

in Nanjing en wellicht in Chengdu',

vertelt hij enthousiast. 'Ook ben ik

van plan om vaker op conferenties

en seminars op te gaan treden en

mijn verhalen op papier te zetten.

Kortom, de komende 1,5 jaar heeft

voor mij nog genoeg interessante
zaken in petto.'

Producten sneller op de markt mede dankzij Glass Too"nteraction installatie

'Glasfabriek op miniatuurformaat'
Vrijdag 29 Maart 2002 vond de feestelijke 'opening' van de Glass Toollnteraction

installatie op TZ-3 plaats. Stuart Turner, groepsleider FT nam de installatie met een

druk op de knop officieel in gebruik. Met de multifunctionele Glass Toollnteraction kan

het vormgeef productieproces van scherm en conus snel en zeer nauwkeurig op kleine

schaal worden nagebootst. 'Je kunt dit hightech apparaat zien als een soort miniatuur

glasfabriekje', legt Hans Damen uit. 'Met dit apparaat zijn we in staat snel en betrouw

baar metingen te doen o~er de haalbaarheid van de verschillende processtappen. Dure

en tijdrovende proefruns in de "echte" glasfabriek worden mede hierdoor grotendeels

overbodig. '

Damen werkt als ontwerper en

technisch adviseur bij de afdeling

Forming Technology (FT) van Glass
Development (GD). Forming

Technology is een van de vijf afdelin
gen van GD en levert mede techno

logische kennis die nodig is voor de

ontwikkeling en productie van de
glazen onderdelen van de 'tv-buis'.

'Onze afdeling richt zich met name
op het vormgeefproces van de

Stuart Turner (I) nam de installatie met een druk op de
knop in gebruik.

conus (funnel) en het scherm

(panel)', legt Damen uit. 'Dit proces
begint op het moment dat het glas
de oven verlaat en bestaat uit ver

schillende processtappen. Deze zijn

'portievormen', 'knippen', 'persen',
'pen inzetten' en 'koelen'. Omdat al

deze processtappen zeer gevoelig

zijn voor temperatuur variaties, is er

binnen de groep ook veel kennis van
temperatuur metingen o.a. thermo

vision (infrarood temperatuur foto

grafie). Ook fabrieksondersteuning

tijdens het aanlopen van nieuwe pro
ducten en productie problemen, is
een groot deel van de activiteiten

binnen de FT. Om kennis op te doen

over de processtappen zijn in het

verleden verschillende apparaten

ontwikkeld om metingen te doen
op het gebied van 'knippen', 'persen',

'frictie', 'slijtage', 'dippen', 'levensduur'
en 'hechting'. Deze verschillende

meetfuncties zijn nu in de nieuwe
Glass Tooi Interaction installatie

verenigd. Deze stappen kunnen in

deze installatie afzonderlijk, maar

ook in combinatie worden uitge
voerd. Dit laatste levert niet alleen

tijdwinst, maar ook zeer betrouw

bare resultaten op.'

Cyclisch persproces
Naast het verenigen van de bestaan

de processtappen biedt de Glass
Tooi Interaction installatie volgens

Tiny Sanders, ontwikkelassistent bij
FT, ook andere voordelen. 'Doordat

het persen van het glas in deze nieu
we installatie, net als in de fabriek,

op cyclische wijze plaatsvindt,
kunnen we nog beter het "echte"

productieproces nabootsen', legt hij

uit. 'Daarnaast biedt dit apparaat

ook de mogelijkheid het hechtings
proces van de glazen onderdelen

zeer nauwkeurig te meten.'

Grotere beeldformaten
Li Zhang, wetenschappelijk onder

zoeker en projectleider van het

Glass Tooi Interaction project, is ook
erg in zijn nopjes met de nieuwe

installatie. Met dit apparaat kan
volgens hem nog sneller worden

ingespeeld op de wensen uit de

markt. 'De markt vraagt om steeds
grotere beeldformaten. Maar hoe

groter het scherm hoe hoger de

nauwkeurigheidseisen op het gebied
van vormgeving, kwaliteit en veilig
heid. Om aan deze eisen te kunnen

voldoen, is veel onderzoek nodig op
zowel theoretisch als praktisch

gebied. Mede met behulp van de
Glass Tooi Interaction installatie

kunnen we onze computermodellen
voorzien van nauwkeurige specifieke

gegevens en zeer snel en nauwkeurig
uittesten. Hierdoor is de haalbaar

heid van nieuwe types beter te
voorspellen en kunnen deze ook

sneller op de markt worden gezet.'

Co-makership
Het ontwikkelen en bouwen van

de Glass Toollnteraction installatie

gebeurde in co-makership met de
firma Amecha uit Helmond. 'Deze

firma was vanaf het ontwerp tot en

met de realisatie bij dit project
betrokken wat de realisatie snelheid

heeft bevorderd', vertelt Damen.
'In het verleden voerden we alle

projecten in eigen beheer uit, maar
doordat we steeds minder mensen

in dienst hebben, zijn we naar een
buitenfirma uitgeweken. Deze

samenwerking is overigens prima
verlopen.' Het totale project nam

ongeveer een jaar in beslag.



Consultancy, IT en reizen grootste kostenposten

'Actie Minus 25' op koers

De 'Actie Minus 25' ligt een half jaar na de start goed op koers. 'Het eerste kwartaal

van dit jaar hebben we een kostenbesparing van 18% ofwel 620.000 Euro bereikt.'

Martie Leemans, groepsleider Inkoop PPD en voorzitter van de stuurgroep 'Actie Minus

25', is zeker niet ontevreden met het tot nu toe bereikte resultaat. 'Nu is het een

kwestie van nog verder uitbouwen en volhouden. We moeten het verbeterde kosten

bewustzijn in de organisatie verankeren zodat iedereen, ook als de stuurgroep straks

wordt opgeheven, op de kleintjes blijft letten.'

Het doel van de 'Actie Minus 25' is

om op de site een kostenbesparing

te realiseren op het gebied van de
Non Product Related (NPR) Costs

van 15 miljoen Euro op jaarbasis.
Om dit te bereiken is begin dit jaar

een stuur:groep in het leven geroe
pen waarin alle divisies zijn verte

genwoordigd. Deze stuurgroep heeft

opdracht gegeven aan twaalf pool
teams om de kosten van diverse

activiteiten in kaart te brengen en
verbetervoorstellen te maken. 'Het
idee van het APMT om in deze

teams medewerkers uit de gehele
organisatie plaats te laten nemen,

heeft prima gewerkt', vindt Leemans.
'Ongeveer 40 tot 50 mensen uit alle

onderdelen van ons bedrijf hebben
geleerd met kostenbewuste ogen

naar hun werkomgeving te kijken en
dragen dit ook weer over aan hun

collega's.'

Stuurgroep 'Actie Minus 25'. Vlnr. staand:Ton Danes,

Toine jochems en Harald Wierenga. Zittend: Rijk Daatselaar,
Margot van Dooren en Martie Leemans.

Martine Dewit ontbreekt op de foto.

Andere vliegtickets
Uit de door de stuurgroep gemaak
te kosteninventarisatie bleken con

sultancy, IT en reizen verreweg de

grootste kostenposten te zijn. 'De

ideeën van de poolteams om deze
kosten aan te pakken, waren soms
heel drastisch', vertelt Leemans. 'Zo

stelde het poolteam dat zich bezig
hield met reiskosten voor om voor

taan alleen nog "niet te wijzigen
tickets" te kopen.Voor de reiziger

betekent dit dat hij zijn terugvliegtijd
niet meer op het allerlaatste
moment kan veranderen. Soms

komt dit misschien minder goed uit,

maar het betekent wel een bespa

ring van 15%. Deze verandering zijn
we nu aan het invoeren.'

Grootste kostenposten
Ook op IT- en training- en consul
tancygebied zijn inmiddels een aantal

forse bezuinigingsmaatregelen geno
men. 'IT is zelfstandig de kosten aan
het verminderen. Het aantal PC's en

notebooks is flink teruggebracht en
PPD is gestopt met het gebruik van

kleurenprinters. John van Bladel is

erg goed bezig', aldus Leemans.
'Een Minus 25 team heeft in kaart

gebracht met hoeveel organisaties

we werken die trainingen geven en
hoe we dat op kunnen schonen en

door bundeling van cursussen prijs
verlagingen kunnen krijgen. Ook zijn
we erin geslaagd dankzij de zwakke

re economie lagere prijzen bij onze

consultants te bedingen. Daarvoor
zijn bijvoorbeeld bestaande contrac

ten opengebroken. Door het uit
ruilen van consultants tussen de

verschillende groepen proberen we
bovendien met minder consultants
te volstaan.'

Mobiele telefoons
Op het gebied van telefonie ver
wacht Leemans met de nieuwe

maatregelen enkele tonnen te

kunnen besparen. Mobiele telefonie
neemt 40% van alle telefoonkosten

voor haar rekening. In de jaren dat

de economie nog een bloeiperiode
doormaakte, werden mobiele tele

foontjes door het management vaak

als een soort beloning weggegeven.

'Dit hebben we meteen stopgezet',
aldus Leemans. 'Er komen geen
nieuwe telefoontjes en abonnemen

ten meer bij.' Ook is een inventari

satie gemaakt van de bezitters van
een mobieltje. 'Een aantal bezitters

van zo'n toestel bleek al lang niet
meer bij onze organisatie te wer

ken. De rekening werd echter nog
wel bij ons ingediend. Ook door de
mobielgebruiker te confronteren

met zijn belgedrag wordt het kos

tenbewustzijn verder vergroot. De
gesprekskosten van de mobiele tele

foons gingen voorheen rechtstreeks

naar de afdeling F&A. Hierdoor had
zowel de beller als de groepsleider

niet in de gaten om welke bedragen
het ging. Soms liep dit wel op tot

500 Euro per maand. Om de vinger

voortaan beter aan de pols te kun
nen houden, accorderen de groeps

leiders de rekeningen voortaan.'

Tijdschriften, ECSen
watercoolers
Ook door minder ingrijpende

maatregelen kan volgens de voor
zitter van de stuurgroep het nodige

worden bespaard. Zo worden
abonnementen op tijdschriften

opgezegd tenzij de ontvanger aan
geeft dat hij deze graag wil blijven
ontvangen en een MT lid instemt

met het abonnement. In de praktijk
blijkt dat een groot deel van deze

tijdschriften eigenlijk helemaal niet
wordt gelezen. Ook het laten

brengen van lunchzakjes en koffie
door ECS behoort tot het verleden

en het contract met De Klerk voor

de groenvoorziening binnen is
opgezegd.
De enkele jaren geïnstalleerde

watercoolers zijn ook onder de

kostenloep genomen. 'In eerste
instantie wilden we deze laten

vervallen, omdat overal in ons

bedrijf drinkwater uit de kranen

komt', vertelt hoofd Inkoop PPD.



'Maar omdat het vullen van een fles

water in de toiletruimte als niet zo

smakelijk wordt ervaren, hebben we

besloten de coolers in de ruimte bij
de koffieautomaten te laten staan.'

Automatisme
In september presenteert de stuur
groep haar bevindingen aan het

In augustus en september:

APMT. Daarna rondt de stuurgroep
haar werk af en is het aan de

managers Inkoop om de vinger aan
de pols te blijven houden. Leemans

beseft dat het niet gemakkelijk is
om het kosten bewustzijn tot een
automatisme te laten worden, maar

rekent op het gezonde verstand van
de medewerkers. 'Iedereen weet dat

op de beeldbuizenmarkt de bomen

niet meer tot in de hemel groeien.
Dat betekent dat we de komende

jaren met z'n allen extra op de

kleintjes moeten blijven letten.'

Record aantal jubilarissen
Veertig jaar geleden ging het razend goed bij Philips en leverde Personeelszaken een topprestatie. Er
werden in die periode zeer veel mensen in dienst genomen, die terug kunnen kijken op een zeer succes
volle carrière bij Philips. Alle reorganisaties ten spijt, wisten zij zich veertig jaar nuttig te maken voor het
bedrijf. Binnen LG.Philips Displays jubileren in augustus en september maar liefst zo'n dertig medewerkers
die veertig jaar in dienst zijn. Deze unieke gebeurtenis zal waarschijnlijk nooit meer voorkomen in de
geschiedenis. Vanwege het enorme aantal stelt In Beeld een deel van deze jubilarissen kort voor.

André Jansen PPD - Display Benchmark

Datum 40-jarig jubileum
I3 augustus 2002

PPD-er André Jansen viert zijn 40-jarig

jubileum op 13 augustus. Zijn eerste baan
bij Philips was bij het Bestelbureau van de

Technische Bedrijven. Daarna volgden nog

diverse functie binnen de huidige Display
groep. Op het moment werkt hij bij Display
Benchmark.

Plannen voor zijn toekomst ná Philips heeft

hij nog niet. 'Aangezien dit HELAAS nog niet
aan de orde is... heeft het geen zin daar nu

op in te gaan', aldus de jubilaris.
Op de vraag wat hem het meeste is bijge

bleven in de 40 jaar dat hij bij Philips heeft
gewerkt, kan hij kort zijn. 'Het "goede" is

de collegialiteit in het algemeen. Uiteindelijk

voert dit toch de boventoon. En gelukkig

maar, want je praat toch over een periode

van in totaal maar liefst 40 jaar. De laatste

jaren is de "sfeer" echter niet meer zoals

deze zou moeten zijn, niet in de laatste plaats
door de diverse "miskleunen" van het

management. Oog voor de mens heeft men

in elk geval niet of nauwelijks meer.'

Frans Sanders Accountmanager Manufacturing Improvement

Datum 40-jarig jubileum
20 augustus 2002

Frans Sanders, PTE-er in hart en nieren, viert

op 20 augustus zijn 40-jarig jubileum. Sanders
is voor de redactie raad van In Beeld zeker

geen vreemde. Vier jaar lang droeg hij als

voorzitter van de redactieraad een belangrijk
steentje bij aan ons blad.
In 1962 startte Sanders zijn carrière bij

Philips. Zijn eerste job was prototype
monteur. Daarna werkte hij als opzichter en
afdelingschef. Sinds enkele jaren werkt hij als

accountmanager Manufacturing Improvement.
Voor deze functie reist hij de hele wereld af.
Zijn werk heeft hij altijd met veel plezier

gedaan. 'Met name mijn collega's, de lol die ik

heb in mijn werk, de afwisseling en de moge-

lijkheden die Philips biedt, zijn de positieve

punten die me in de afgelopen 40 jaar het

meeste zijn bijgebleven', aldus de jubilaris.

Op dit moment werkt Sanders nog met volle
kracht en naar volle tevredenheid door.

Maar als hij straks gaat genieten van zijn

welverdiende rust zal hij zich zeker niet
vervelen. 'Ik ga allereerst genieten van mijn
vrijheid die ik op een na het meeste koester,

mijn hobby's zijn de opvulling van de gaten in

mijn vrijheid.'

Voor de lezers van 'In Beeld' heeft hij tot slot

nog één advies: 'Durf van je principes af te

wijken. Dat maakt het leven veel kleuriger.'



Walter Stoop Groepsleider ASA

Datum 40-jarig jubileum
20 augustus 2002

Ons complex telt een aantal bekende gezich
ten.Walter Stoop is één van hen. Als groeps

leider ASA komt hij op vele plaatsen op onze
plant. Dinsdag 20 augustus precies 40 jaar

geleden startte hij voor het eerst bij Philips
als machinebankwerker. Hij had er al heel wat

jaartjes opzitten toen hij de overstap maakte
naar onderhoudsmonteur. In 1990 ruilde hij
deze functie in voor groepsleider

masker/scherm bewerking op RO. Zeven jaar

later maakte hij zijn laatste overstap naar zijn
huidige functie bij de ASA.

Een aantal gebeurtenissen uit de afgelopen
40 jaar zal hij niet snel vergeten. 'De brand

op RAD in 1971 kan me nog als de dag van

gisteren herinneren', vertelt de jubilaris.
'Maar ook de werksfeer op RO waar in die

jaren 70- 80 een grote saamhorigheid en

verdraagzaamheid heerste, is me altijd bij

gebleven.'

Hoe hij zijn vrije tijd na zijn Philips-periode

gaat invullen, weet hij al precies. 'Een belang
rijk deel van mijn tijd zal opgaan aan het
geven van muziekles en het schrijven van

muziek. Verder wil ik meer tijd gaan besteden
aan het maken van houten speelgoed en ook

wil ik beginnen met tennissen om toch in
beweging te blijven.'

De groepsleider ASA wil tot slot nog graag

iets aan de lezers van 'In Beeld' kwijt. 'In
deze drukke maatschappij kan de verdraag

zaamheid en de saamhorigheid niet gemist

worden. Bovendien moet men niet vergeten
dat je samen meer bereikt dan alleen als
individu.'

Egbert Dekkers Co st Engineering, Industrial Engineering & Organisation (lE&O)

Datum 40-jarig jubileum
27 augustus 2002

Egbert Dekkers startte zijn loopbaan bij

Philips op 27 augustus 1962 als bankwerker
in de Centrale Werkplaats in Uden. Hierna

stapte hij over naar de Spare Part Service

bij Data Systems in Eindhoven. Ook in zijn

volgende functie werkte hij in Uden, maar dit
keer als arbeidsanalist en technisch voor

calculator bij de Keramische fabriek. In zijn

huidige en laatste functie is hij werkzaam bij

onze organisatie als Cost Engineering,

Industrial Engineering & Organisation (IE&O).
Terugblikkend op de afgelopen 40 jaar merkt

Dekkers op dat elke werkomgeving en
tijdsperiode zijn eigen charmes heeft. 'Die
40 jaren doen er eigenlijk niet toe. In mijn

beleving is niet het aantal gewerkte jaren

belangrijk, maar de voldoening van het
moment', aldus de jubilaris.

3 I Augustus is zijn laatste dag bij LG.Philips

Displays. Het komende half jaar gaat hij zich,

naast het uitoefenen van zijn hobby's fietsen,
motorrijden, tennissen, lopen, skiën,

vakantie en klussen, bezinnen op hoe zijn
vrije tijd zinvol in te vullen.

Hij hoopt voor onze organisatie dat de

integratie met LG voorspoedig en succesvol
zal verlopen. 'En ik hoop dat het u allen daar

bij goed zal gaan. Vaarwel! ,

Tinus van den Dungen Prototypemonteur

Datum 40-jarig jubileum
I september 2002

Prototypemonteur Tinus van den Dungen
viert op I september zijn 40-jarig jubileum.

Zijn eerste baan bij Philips was matrijzen
maker bij de Philips Machinefabrieken. Later

werd hij machinebankwerker, vervolgens

onderhoudsmonteur en tot slot prototype
monteur. Vooral de vele reizen zijn hem het

meeste bijgebleven in de 40 jaar bij Philips.
Zo bezocht hij onder meer Duitsland,

Frankrijk, Spanje, Oostenrijk,Tsjechië, Groot
Brittanie, China, Taiwan, de USA, Brazilië en

Mexico.Als hij straks niet meer bij Philips

werkt, pikt hij zijn oude hobby's weer op
zoals het houden van vogels.

Verder wil hij nog reizen, maar dan in zijn

eigen tijd. Op het programma staan
Indonesië, Italië en als het even kan ook

nog naar het noorden van Mexico.



Ron Raaijmakers Mechanisch constructeur

Datum 40-jarig jubileum
I september 2002

Ron Raaijmakers is mechanisch constructeur

bij de afdeling MaskJGun van de PTE. Ook hij

jubileert op I september. Raaijmakers begon
in 1962 als fijnbankwerker in de fijnmechani

sche werkplaats AK 2 in Acht. Na zeven jaar
werd hij bedrijfsleermeester in Acht. In 1971

vertrekt hij voor drie jaar als expatriate naar

de machinefabriek in Singapore. Hierna gaat
hij aan de slag als gereedschaptekenaar in

Acht.Vervolgens wordt hij in 1975 mecha

nisch constructeur bij Beeldbuizen. Eigenlijk
dacht hij hier hoogstens vijf jaar te blijven.

Maar de afwisseling en de prettige werksfeer
hebben hem echter altijd weerhouden om
verder te kijken. 'Als je initiatief toont en

weet (en zegt) wat je wil, hoeft werken bij

Philips nooit saai te zijn', aldus de jubilaris.
De leukste periode is voor hem de periode

in Singapore geweest, maar vooral de
prettige samenwerking in al de jaren bij

Philips zullen hem altijd bijblijven. In de

toekomst wil Raaijmakers veel op vakantie

naar zijn favoriete vakantieland Spanje en
zijn foto- en filmhobby met behulp van de

PC verder uitdiepen.

Frans Kolen Landingcoördinator en lensontwerper

Datum 40-jarig jubileum
I september 2002

De huidige functie van Frans Kolen is twee

ledig. Hij is zowellandingcoördinator als

lensontwerper voor CPT buizen bij de afdeling
LEMM ( Landing, Exposure, Magnetizing and

Matching Group). Zijn eerste baan bij Philips

was als monteur in een elektrische werkplaats,
toentertijd EBM- ICOMA geheten. Later kwam

hij terecht bij het kwaliteitslab. kerngeheugens,
op complex Beatrix en later in Valkenswaard.

Vervolgens ging hij naar kwaliteitslab.

Kleurenbuizen, Typen ontwikkeling kleuren

buizen en werd hij project quality engineer. De
fijnste herinneringen bewaart de jubilaris aan
zijn tijd in Valkenswaard en het kwaliteitslab.

beeldbuizen. 'Mogelijk ligt dat aan mijn toen
malige leeftijd of aan de tijdgeest van toen,

maar ik herinner me alleen maar prettige

dingen uit die tijd', aldus Kolen. 'De vrijheid
waarin toen gewerkt kon worden, de onder-

Iinge samenwerking en de manier van omgaan

met elkaar was bijzonder. Ook toen was het
druk en moest er hard gewerkt worden, maar

de individualistische streberigheid en het

egoïsme zoals ik dat tegenwoordig om me

heen zie, kwam toen nauwelijks voor.' Op
2 september gaat Kooien met de Vrom.

Uitgewerkte plannen heeft hij (nog) niet. 'Als

ik eerlijk ben, kan ik me ook nog niet goed

voorstellen wat het is om niet meer elke dag
naar je werk te moeten.' Zorgen maakt hij

zich echter beslist niet want er liggen genoeg
sluimerende hobby's en ideeën waar hij de

laatste jaren niet meer aan toe gekomen is.

Wel hoopt de jubilaris dat beeldbuizen en

vooral de ontwikkeling in Eindhoven een
langer leven beschoren zijn dan hij op dit
moment vreest.

Ton Danes Purchasing Manager NPRIDemand manager Facilities, afdeling H&S

Datum 40-jarig jubileum
I september 2002

Ook Ton Danes, de voorzitter van onze

redactieraad (van In Beeld), kan zich dit keer
tot de 40-jarige jubilarissen rekenen. De

carrière van onze huidige voorzitter begon
zoals bij vele van zijn Eindhovense leeftijds
genoten op de JNO, beter bekend als de

Philips Bedrijfsschool. De eerste elf jaar

stonden in het teken van de techniek. Hij

startte als leerling instrumentmaker. De
daarop volgende jaren werkte hij als gereed

schapmaker en tekenaar/constructeur. Zijn
laatste technische functie was laborant bij het
Metallurgisch Laboratorium. In 1973 maakte

Danes de overstap naar inkoop. 29 Jaar op rij
was hij bij diverse divisies en afdelingen werk
zaam. Op dit moment werkt hij behalve als
purchasing manager NPR ook als demand

manager Facilities bij de afdeling H&S.
Op I september 2002 viert Danes zijn

40-jarig jubileum. Over stoppen met werken,

denkt hij nog niet na. 'Ik mag nog tussen de
4 en 9 jaar werken', aldus de jubilaris.

Wat hem de afgelopen 40 jaar het meeste is

bijgebleven, kan hij niet één, twee, drie zeggen.

'Er is de afgelopen jaren zoveel gebeurd. Ik
heb heel veel bazen en collega's zien komen
en gaan, ik ben bijna 20 keer verhuisd en heb

de nodige organisatieveranderingen mee

gemaakt. Misschien dat ik daar nog eens een

boek over schrijf, merkt hij lachend op.
'Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen hier

alvast op inschrijven.'

in beeld ~



Ad Kersten Groepsleider Lensfilterwerkplaats

Datum 40-jarig jubileum
I september 2002

Zoals een groot aantal van zijn medejubilaris

sen trad Ad Kersten op I september 1962
in dienst bij Philips. In zijn eerste baan bij

Philips werkte hij als gereedschapmaker bij
PMF. Ruim tien jaar later maakte hij de over

stap naar Components als ontwikkelassistent

bij KSB. In 1989 startte hij als groepsleider
Lensfilterwerkplaats. En deze functie heeft

hij tot op heden met groot plezier vervuld.

In de afgelopen veertig jaar maakte zijn

25-jarig jubileum de meeste indruk op hem.
'Maar ook de periode dat ik nog met de
oude Philips-bus (oplegger) naar mijn werk

ging', kan ik me nog als de dag van gisteren
herinneren', aldus de jubilaris.

Stilzitten is niets voor Kersten.Als hij in de

toekomst meer vrije tijd heeft, wil hij nog

meer van Nederland gaan zien en jaarlijks in
de periode mei/juni met vakantie gaan. 'Ook
blijf ik recreatief fietsen, tennissen en tochten

met mijn racefiets maken', aldus de jubilaris.
'Ik hoop dit nog lange tijd te kunnen doen.
Verder wens ik alle medewerkers van

LG.Philips Displays vooral een gezonde
toekomst én dat de werkzaamheden in

Eindhoven behouden mogen blijven.'

Ber. van der Vleut Bibliotheekbeheerder I fotograaf

Datum 40-jarig jubileum
I september 2002

De meeste lezers van In Beeld zijn hem al

wel één of meerdere keren tegengekomen.

Als fotograaf is Ber van der Vleut met zijn

camera bij de meeste jubilea, openingen en
andere feestelijkheden present. Ook is hij al

sinds geruime tijd de 'hof-fotograaf van ons
blad.

Al ruim 30 jaar bekijkt Van der Vleut de

Philips-wereld door het oog van de camera.

Hij begon zijn werkzaamheden bij Philips
40 jaar geleden op I september 1962 als

laboratoriumassistent. Een kleine 10 jaar later

startte hij als fulltime fotograaf. Sinds 1998
heeft hij er naast zijn fotowerkzaamheden
ook het beheer van de 'Glas-bibliotheek' in

gebouw TZ bij gekregen.

Net als de meeste andere 40-jarige jubilaris
sen is de goede werksfeer één van de zaken

die hem het meeste zijn bij gebleven. Maar
ook minder prettige gebeurtenissen als de

operatie Centurion en enkele collega's die te

vroeg zijn overleden, kan hij zich nog als de
dag van gisteren herinneren.

Over ruim drie jaar gaat Van der Vleut

genieten van zijn welverdiende pensioen.
Ook na zijn pensioen blijft hij in elk geval

fotograferen. Voor de rest weet hij nog

niet wat hij gaat doen. 'In ieder geval niet
sporten', merkt hij lachend op.

Ad van Dijck Besteller op onderhoudsafdeling (LED) op RAD I

Datum 40-jarig jubileum
I september 2002

Ad van Dijck werkt op dit moment als

besteller op de onderhoudsafdeling (LED)

op RAD I. I September viert hij zijn 40-jarig
jubileum. In 1962 kreeg hij zijn eerste baan

als bankwerker bij Philips. Hij zat toen nog in
de derde klas van de Bedrijfsschool j.N.O.

Daarna werkte hij lange tijd als storings
monteur en sinds 1996 is hij werkzaam in
zijn huidige functie als besteller.

Aan het feest ter ere van het 75-jarig bestaan

van Philips heeft hij nog mooie herinneringen.
Maar ook de ontelbare weekenden die hij als

onderhoudsbankwerker binnen de Philips
poorten heeft doorgebracht, staan hem nog

helder voor de geest. 'We werkten toen

vaak op zaterdag en zondag van 07.00 tot
18.00 uur, maar soms zelfs ook wel eens van

zaterdag 06.00 tot zondag 10.00 uur.'

In zijn vrije tijd verveelt Van Dijck zich geen

minuut. Op het moment is hij secretaris
(Deken Schrijver) van het Sint Jorisgilde in

Stratum. Daarnaast is hij secretaris van de

commissies boogschieten van Kring
Kempenland en de Federatie van Brabantse

schuttersgilden. 'Als ik deze functies naar
behoren wil uitvoeren heb ik hieraan, ook als

ik straks niet meer werk, voldoende werk.'

'En ik vergeet nog iets', vult de jubilaris aan.
'Ik ben ook regelmatig met de kruisboog op

het schietterrein present.'



JanVerheijen Constructeur op afdeling 25223 LEMM

Datum 40-jarig jubileum
I september 2002

Evenals een groot aantal van de huidige

40-jarige jubilarissen begon Jan Verheijen zijn
loopbaan bij Philips als bankwerker. Ook zijn
startdatum I september 1962 deelt hij met
een groot aantal jubilarissen uit dit nummer

van 'In Beeld'. In de 40 jaar dat Verheijen nu
bij Philips werkt, heeft hij diverse functies

vervuld. Na zijn eerste job als bankwerker
kreeg hij de dagelijkse leiding van de onder

houdswerkplaats Centraal lab Elcoma.Via een

baan als groepsleider ontwikkeling zuurstof
sensoren en assistent constructeur kwam hij

in zijn huidige functie als constructeur op de
afdeling 25223 LEMM terecht.

Aan de collegialiteit en saamhorigheid van

vroeger bewaart Verheijen goede herinnerin

gen. Maar ook in de huidige tijd blijft dit

volgens hem onontbeerlijk. 'Zorg, allen

samen, dat je de zo belangrijke contacten
met elkaar goed onderhoudt', geeft de jubila

ris als advies. 'Dat is zeer belangrijk om goed,
fijn en gemotiveerd te kunnen werken.

Bovendien helpt het mee om de doorlooptijd
van producten te verkorten.'

Over de vraag wat zijn plannen zijn voor

zijn toekomt ná Philips hoeft Verheijen niet
lang te denken. 'Zoveel mogelijk van het
leven genieten door vakanties of fietsen in

Nederland. Ook wil ik meer tijd steken in
mijn hobby: het maken van behendigheids
speIlen. Bovendien komt binnenkort, in

november, ons eerste kleinkind en daar ga
ik hopelijk ook van genieten.'

Jan Pieter Meijer Opzichter Prototype werkplaats

Datum 40-jarig jubileum
I september 2002

Zondag I september is Jan Pieter Meijer

officieel 40 jaar bij Philips in dienst. Als jong
knaapje startte hij veertig jaar geleden als

gereedschapsmaker bij de grootste werkge
ver van Eindhoven. Via functies als technisch

assistent, opzichter en projectleider Realisatie
kwam hij uiteindelijk in zijn huidige functie als

opzichter Prototype werkplaats terecht.

'Als ik nu terugkijk op deze periode vind ik

de afgelopen 40 jaar wel heel snel gegaan',
aldus de jubilaris. Net als veel van zijn leef
tijdsgenoten is het feest ter ere van het

75-jarig jubileum van Philips een gebeurtenis
die hem het meeste is bijgebleven.
Plannen voor zijn toekomst ná Philips heeft

hij volop. 'Ik houd van sporten, muziek,

vissen, knutselen en ik houd me ook bezig
met vrijwilligerswerk. Vervelen zal ik me dus

zeker niet', lacht de jubilaris.

Johan Koster Design manager bij PTE - Deve/opment - Sectie SCREENS

Datum 40-jarig jubileum
2 september 2002

Design manager Johan Koster heeft in de

afgelopen jaren een groot aantal functies

vervuld. Op dit moment werkt hij als design
manager bij de PTE. 'Ik kwam op 2 septem
ber 1962 als elektronicamonteur bij het
toenmalige Beeldbuizen terecht', vertelt de

jubilaris. 'Daarna ben ik nog werkzaam
geweest als eindcontroleur, ontwerper,

opzichter, hoofdontwerper, equipment

manager en nu als design manager.'
Zijn eerste werkdag kan hij zich nog als de

dag van gisteren herinneren. Maar ook op
het feest ter ere van het 75-jarig bestaan van
Philips, dat om 8.00 uur op het werk startte

en waaraan heel Eindhoven deelnam, kijkt hij

met veel plezier terug. 'Een ander positief
aspect van zijn werk vond hij het reizen.
'Hierdoor heb ik redelijk wat van de wereld
kunnen zien.' Maar ook andere ontwikkelin-

gen zal hij niet snel vergeten. 'Met name de

actie Centurion met Jan Timmer en de
cultuuromslag bij de PTE.'

Plannen om de laatste jaren van zijn werkend

leven bij een andere werkgever door te
brengen, heeft Koster niet. 'Mijn pensioen

staat pas over 5 jaar gepland en tot die tijd

blijf ik bij LG.Philips Displays.' Op dit
moment vult hij zijn vrije tijd met tennissen,
golfen, vissen en fietsen met de tourclub

Nuenen. Na zijn pensioen wil hij deze
hobby's blijven uitoefenen. 'Ik denk wel dat

het tennissen dan minder en het golfen meer

zal worden', merkt de jubilaris op. 'Verder
groeien de plannen om volgend jaar, met
3 vrienden, naar het bedevaartsoord

Santiago de CompostelIa in Spanje te fietsen.'

in beeld ~



Piet de Lange Hulpassistent

De eerste baan van hulpassistent Piet de

Lange van de afdeling Mechanical Design
Deflectie Units was bij de afdeling UHF
Tuners bij Volt in Tilburg. Vooral deze begintijd
heeft veel indruk gemaakt op de jubilaris
omdat het zijn eerste werkervaring was als
jong broekie van veertien jaar tussen de
grote mannen. De Lange haalt zijn jubileum
op 3 september bij de Modelshop Deflectie
Units. De plannen voor zijn toekomst na
Philips staan vooral in het teken van de

muziek. Nog meer dan nu wil hij bezig zijn
met jazzmuziek. De jubilaris bespeelt de

contrabas in verschillende Tilburgse jazz
orkesten zoals orkest Ebb-Tide

(www.ebbtide.musicpage.com) en The
Jollyboys.

Datum 40-jarig jubileum
3 september 2002

Toon Schillemans Process engineer

Datum 40-jarig jubileum
3 september 2002

Toon Schillemans is nu nog Process engineer
Industriële Projecten bij de afdeling Screen
Processing & Coatings. Per I oktober begint
hij bij de afdeling 'nieuwe toekomst' want dan
gaat hij met de Vrom. Veertig jaar geleden
begon Schillemans bij de Ontwikkeling beeld
buisbeveiliging. De conus werd toen nog
bedekt met een glasvezelmat, gedrenkt in
epoxy hars. Na onderbreking door militaire
dienst werkte hij vanaf 1967 eerst drie jaar
bij de voorontwikkeling fosforen en daarna
vijf jaar ontwikkeling fosforen. Vanaf 1975 tot

1980 proces- en milieutechnologie. Daarna
zat hij tien jaar in de procesontwikkeling
voor zwart-wit en PTV buizen. Van 1990 tot

1996 hield hij zich bezig met ontwikkelen en
procesrijp maken van opdampprocessen van
1/4 lambda ARAS lagen op kleurenschermen.
Vanaf 1996 ontwikkeling en implementatie

van conus coatings, waarvan de laatste jaren
voor de Industriële Projecten.
Een spijtige ontwikkeling vindt de jubilaris dat

de Philipsmedewerkers vroeger één gemeen
schappelijk doel hadden: de beeldbuis.
Tegenwoordig is men volgens hem meer
bezig met de eigen carrière.
Op de vraag waarom hij met zijn bijna 57
jaar met de VROM gaat heeft hij zijn ant
woord klaar. Je kunt je pensioen alleen aan de
voorkant verlengen. Vervelen zal hij zich
zeker niet. Hobby's genoeg. Zoals hardlopen,
halve marathons. Handballen, zowel spelen en
fluiten. Tuinieren in de volkstuin. Genieten van

zijn 5 kleindochters. Maar hij zal bovenal gaan
doen waar hij zin in heeft.

Theo Mans Plaatbankwerker

Datum 40-jarig jubileum
3 september 2002

Jubilaris Theo Mans is plaatbankwerker bij de
Centrale Werkplaats van de PTE.Vanaf zijn
eerste werkdag in loondienst oefent hij al
hetzelfde vak uit. Eerst bij de Machinefabriek
op TX waar hij vooral ten behoeve van
lampen machines plaatbankwerk deed. Ook
kreeg hij wel eens een klus voor beeldbuizen.

Na 22 jaar besloot hij te solliciteren op een
vacature bij beeldbuizen. Niet alleen om
sneller promotie te kunnen maken, maar ook
omdat het werk in een kleinere club

betekende dat je afwisselender bezig was.
Vanaf het moment dat de platen binnen

komen tot het eindproduct. Na al die tijd
doet Mans zijn werk nog steeds met plezier.

Minder prettig vond hij de veranderingen
binnen het concern en de daarbij behorende
ontslagen. 'Maar Philips kan daar ook niks aan
doen', stelt hij. 'De economie is nu eenmaal
zo.' Omdat Mans nog maar 55 jaar is, heeft
hij officieel nog tien jaar voor de boeg. Of hij
het fysiek zware werk nog zolang kan doen,
is voor hem de vraag. Hij zou zeker nadenken
over stoppen met werken als hem een
gunstige regeling geboden werd. Lekker
knutselen aan zijn Zündapp en Kreidler
Florett bromfietsen lijkt hem een prettig
vooruitzicht. De lezers van In Beeld adviseert

hij om vooral optimistisch te blijven, ondanks
de strubbelingen in de economie.



Wim Senders Ontw;kke/aar

Datum 40-jarig jubileum
3 september 2002

De datum dat Wim Senders. System

Development Engineer in de LEMM group.
jubileert is 3 september. Zijn eerste baan bij

Philips was ontwikkelaar in de Glas groep.
Vanaf 1968 is hij werkzaam bij de PPD,
achtereenvolgens als ontwikkelaar Mask and

Metal, project quality engineer en system

development engineer. De prettigste herinne

ring van de afgelopen veertig jaar vindt

Senders het spontane feest bij gelegenheid
van het 75-jarig Philips jubileum. Opmerkelijk
vindt hij dat de medewerkers in de productie

een sterker Philipsgevoel hebben dan ontwik
kelaars.Als Senders straks niet meer werkt

wil hij intensiever gaan sporten en coachen in

tennis en voetbal. Ook is er een kansje dat

de jubilaris geschiedenis gaat studeren.Als
wijze les wil hij het volgende kwijt aan de
lezers van In Beeld: 'Voor de continuïteit van

het bedrijf zou het beter zijn dat de mede

werkers denken:Wat goed is voor het bedrijf

is ook goed voor mij, in plaats van wat goed

is voor mij is ook goed voor het bedrijf.'

Piet van den Dijssel Prototypemonteur

Datum 40-jarig jubileum
10 september 2002

Piet van den Dijssel houdt zich bezig met
work preparation bij de Prototypewerk

plaats van de PTE. Hij jubileert op 10 sep
tember. Zijn eerste 'baan' bij Philips was de
leerlingenopleiding bij het Nat.lab. Na 23 jaar

in de Mechanische afdeling van het Nat.lab is
hij in 1984 verhuisd naar beeldbuizen in de

functie van prototypemonteur. Sinds 2000

versterkt hij de afdeling work preparation.
In de afgelopen veertig jaar heeft zijn eerste

loon het meeste indruk gemaakt op de
jubilaris. 'De eerste keer dat ik "beurde", wist
ik niet hoe hard ik naar huis moest fietsen en

had verwacht dat mijn moeder op de hoek
van de straat, met haar schort open, op mij

zou staan wachten.' Maar de deceptie volgde

al gauw. 'Het leek wel of mijn loon built je was

dichtgeplakt met uien lijm. Toen ik het open

maakte sprongen de tranen in mijn ogen.'
Er bleek f1. 17,76 in te zitten.

Toekomstplannen heeft de jubilaris genoeg.

'Ik ben amateurmusicus en daar gaat vol
doende tijd in zitten.'

Henk Verwe ij Meetass;stent

Datum 40-jarig jubileum
24 september 2002

Meetassistent Henk Verweij van de afdeling
Glass Design & Processing is 24 september

officieel veertig jaar in dienst bij Philips.
Hij begon aan de lopende band bij de PMF

plasticspuiterij op SWW Strijp I. Later ging
hij aan de slag bij de afdeling Panelen op SAI
en daarna op SYY. In 1966 moest hij voor
achttien maanden in militaire dienst. Daarna

diende hij nog een jaar bij de panelen. Rond

1969 kwam hij naar beeldbuizen waar hij

startte bij de kwaliteitsdienst als ingangs
controleur op RAD-p. Hij verhuisde via

RAD-p naar RO-p om op RE-p terecht te
komen. Intussen veranderde de naam van

afdeling van Kwaliteitsdienst in Central

Quality Department en vervolgens werd het
Central Quality Serves Department.Verweij
werd assistent groepsleider en verhuisde van

RE-p terug naar RO bij de afdeling Glas.

Ook deze afdeling heeft verschillende namen

gehad en heet nu Glass Design & Processing

en staat onder leiding van Ton Flaman.
Tijdens zijn loopbaan heeft de overgang van

productie naar ontwikkeling de meeste
indruk gemaakt op de jubilaris. In zijn vrije

tijd houdt hij van fietsen, motorrijden, winter

sport, duikvakanties, plus genieten van de

natuur en de kleine dingen in België. Zijn

toekomst zal echter voornamelijk in beslag
genomen worden door zijn activiteiten bij de
fitnessschool WORK-OUT van zijn dochter

in Valkenswaard waar hij mensen begeleidt op
basis van het Herbalife-concept. De jubilaris

biedt alle lezer van In Beeld een gratis proef
les fitness aan.

in beeld ~
"



Wim Senders Ontwikkelaar

De datum dat Wim Senders, System
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tennis en voetbal. Ook is er een kansje dat

Rectificatie

Bij de opmaakvan het september/oktobemummer van 'In Beeld' zijn
per ongeluk twee foto' s verwisseld.
Het betreft de foto's van jubilarissen Jan Verheijen (pag. 12) en
Henk Verweij (pag. 14).

Onze excuses voor deze vergissing.

Redactieraad 'In Beeld'
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10 september 2002 van de straat, met haar schort open, op mij

Henk Verweij Meetassistent

Datum 40-jarig jubileum
24 september 2002

Meetassistent Henk Verweij van de afdeling

Glass Design & Processing is 24 september
officieel veertig jaar in dienst bij Philips.

Hij begon aan de lopende band bij de PMF

plasticspuiterij op SWW Strijp I. Later ging
hij aan de slag bij de afdeling Panelen op SAI

en daarna op SYY. In 1966 moest hij voor
achttien maanden in militaire dienst. Daarna

diende hij nog een jaar bij de panelen. Rond

1969 kwam hij naar beeldbuizen waar hij

startte bij de kwaliteitsdienst als ingangs
controleur op RAD-p. Hij verhuisde via

RAD-p naar RO-p om op RE-p terecht te
komen. Intussen veranderde de naam van

afdeling van Kwaliteitsdienst in Central

Quality Department en vervolgens werd het
Central Quality Serves Department.Verweij
werd assistent groepsleider en verhuisde van

RE-p terug naar RO bij de afdeling Glas.

Ook deze afdeling heeft verschillende namen

gehad en heet nu Glass Design & Processing
en staat onder leiding van Ton Flaman.

Tijdens zijn loopbaan heeft de overgang van
productie naar ontwikkeling de meeste

indruk gemaakt op de jubilaris. In zijn vrije
tijd houdt hij van fietsen, motorrijden, winter

sport, duikvakanties, plus genieten van de

natuur en de kleine dingen in België. Zijn
toekomst zal echter voornamelijk in beslag
genomen worden door zijn activiteiten bij de

fitnessschool WORK-OUT van zijn dochter

in Valkenswaard waar hij mensen begeleidt op

basis van het Herbalife-concept. De jubilaris
biedt alle lezer van In Beeld een gratis proef
les fitness aan.

in beeld ~



De week van
JooP Nagelkerke

JooP Nagelkerke, lid van de redactieraad van 'In Beeld', werkt als Industrial
Engineer/Consultant bij de groep International Projects bij Glass Development
Eindhoven (GDE). De week die hij beschrijft gaat grotendeels over zijn trip naar
China in het kader van de nieuw te bouwen AnFei glas-fabriek in Zhengzhou.
Nagelkerke heeft de coördinatie over de rookgas zuiverinstallaties die conform
de Chinese lokale milieuwetgeving geïnstalleerd moeten worden. In Tianjin
bezocht hij onder andere twee kleppen fabrikanten samen met J.C.Yeh uit
Taiwan en Marien van Rozendaal (ingehuurde Philips Lighting specialist).

Woensdag
's Ochtends spreken we met de

technici van Tianjin Tanggu Watts

Valve Co. Ltd. over de wijze waarop
zij hun bestaande designs kunnen

aanpassen. Het gaat om de belang

rijkste kleppen in de rookgas leiding,

die centraal vanuit het ovenpaneel
bestuurd, en met een relatief grote
nauwkeurigheid gepositioneerd
moeten kunnen worden. Na de

lunch rijden we naar de Tianjin Valve
Company leverancier (± l,S uur rij

den) om de actuators, (kIepsturin
gen) te bekijken. Hier zou de

gevraagde

nauwkeurigheid

van de kleppen
geregeld moe

ten zijn, maar
de mechanische

apparatuur gaf

ons, alsnog niet
het vertrouwen

daarin. Graag
hadden wij een

'High Quality'
proceslijn
gezien waar
onze toekom

stige sturing is
gemaakt en
waar in duur

proef de reproduceerbaarheid
wordt aangetoond.

Donderdag
Met de auto 12 uur onderweg
terug naar Zhengzhou.

Vrijdag
Vrijdagochtend nemen we eerst een

kijkje op de site om de vorderingen
van de in aanbouw zijnde schoor
stenen te bekijken. We maken foto's

zodat we 's middags bij de China

First National Petroleum Company
(CNPC die de schoorstenen

bouwt) in Loyang de details m.b.t.

de kwaliteit en de processen kun

nen bespreken. 's Middags terug in
Zhengzhou heb ik een gesprek met
Nederlander Ron Baas, een van de

managers van het hotel, over de

medische zorg die in Zhengzhou
voorhanden is. De Nederlandse wet

schrijft namelijk voor dat de werk

gever verantwoordelijk is voor de

werkomstandigheden, ook voor
werknemers die naar het buitenland

worden uitgezonden. Als OR-lid en

betrokken bij de VGWM (Veiligheid,
Gezondheid Welzijn en Milieu) heb

ik me die zaak aangetrokken.

Zaterdag
's Ochtends beginnen we de

besprekingen met het CEEDI

(China Electronic Engineering
Design Institute) die het ontwerp

van de gehele rookgaszuiverinstal

latie voor haar rekening neemt.
Vervolgens heb ik een bespreking

met de Assistent Manager van
AnFei, hoe, en op welke wijze we,

een bemande 'Eerste Hulp post' op
de site kunnen inrichten. Ik krijg de

toezegging dat dit per 15 juli gere
geld is, met een dokter en verpleeg

ster gedetacheerd vanuit het lokale

ziekenhuis. Buiten werktijd loopt de

communicatie bij eventuele proble
men via het Holiday Inn hotel.

Zondag
We bespreken de belangrijkste

punten met een engineer van het

CEEDI. Het volledige tekeningenpak

ket komt echter pas maandag. De
bouw van de schoorsteen vordert

aardig. We bepalen het tijdstip van

het eerste 10meterpunt. Marien

moet op dit punt de noodzakelijke
controle doen. Waarschijnlijk is dit

donderdag 28 juni, zodat Marien
langer moet blijven.

Maandag
's Ochtends vroeg ga ik met de

General Managers Assistant

Mr.Yuan en onze Taiwanese collega
CH.Yang, naar het Henan Provincial

People's Hospital (1700 bedden,

47 specialisaties).

Ik bezoek daar de Eerste Hulp
afdeling en maak kennis met de

dienstdoende leidinggevers om het

AnFei project te introduceren.

Aansluitend brengen we een soort
gelijk bezoek aan het lokale zieken

huis Zhengzhou Zhong Yi Gu Bing
Yi Yuan op 3,5 km van de site. Een

nieuw ziekenhuis, gespecialiseerd in

botbreuken, nu nog met 60 bedden
maar uitbreidend tot 120 stuks en

twee eigen ambulances. Ik heb een

zeer goede indruk van dit zieken

huis.Aansluitend naar het vliegveld.

's avonds slapen we in Peking in
het Sino Swiss hotel vlak bij het
vliegveld.

Dinsdag
Na uitgebreide controles op het

vliegveld vertrekt het vliegtuig. Ik

vlieg 10,5 uur om vervolgens via
Amsterdam op dezelfde dag
's middags om 16:45 u in Eindhoven

aan te komen. Een geplande verga
dering om 17:00 uur zeg ik, vanwege
een dringend ziekenbezoek, af.

Woensdag
26 juni is er een bijeenkomst van

een delegatie van de Special

Negotiating Body om te komen
tot de oprichting van de Europese

Ondernemingsraad voor LPD in
Europa. 's Ochtends met de colle

ga's uit Engeland en Duitsland en
onze adviseur in deze, de voor

bespreking, waarna wij 's middags

de onderhandelingen met een

delegatie van het management
voeren. Alle punten die we eerder

in Noordwijk met de voltallige SNB

hadden aangereikt passeren de

revue. We hebben nu een concept
waarover we tevreden zijn.
's Avonds om 17:00 uur zit deze

week er voor mij op, nu tijd voor
familie en jet-lag.



Stop the bleeder-project

Eerste resultaten Hua Pu bemoedigend

Vlnr.Willy van Laarhoven, Henk Vrijsen en Henk Pos.

Omdat de productkwaliteit en de Factory efficiency (output) van de Hua Pu fabriek

ernstig tekort schoten, werd er in week tien van dit jaar besloten, hier een 'Stop the

bleeder'-project van te maken. Na inventarisatie bleken de problemen zich zowel op het

gebied van het product, equipment, proces als de organisatie voor te doen. Projectleider

Henk Vrijsen ging aan de slag met procesmensen van de PPD en procesexperts vanuit

Lebring. Inmiddels zijn de nodige verbeteringen gerealiseerd. Vrijsen: 'Het is de bedoeling

dat hier een leereffect vanuit gaat, waardoor de problemen op de andere vier lijnen

binnen afzienbare tijd ook tot het verleden zullen behoren.'

anderen. Bovendien kregen de
belichtingstafels nieuwe lenzen.
Ook werden nieuwe matrix- en

f1owcoatfilters geïntroduceerd.
Processettings in matrix, f1ow
coaten en matchen werden geopti
maliseerd. Bovendien werd een

nieuw calibratiesysteem opge
bouwd. 'Door deze maatregelen is
de white uniformity in de 17 eZ
Flat sterk verbeterd', aldus Vrijsen.
'Uit benchmark is gebleken dat we
nu kwalitatief goede buizen maken
die zich bijna kunnen meten met de
buizen uit Lebring, een IPC die als
hele goede producent te boek
staat. Er is wel nog ruimte voor
verbetering van de landing door de
belichtingslenzen te verbeteren. Dit
loopt nu.'

Lokale initiatieven
Nu het proces is aangepakt, staat
de verbetering van de factory effi
ciency op de agenda. Een deel van
de problemen is terug te voeren
op de niet optimale equipment in
Hua Pu.Anders dan de nagelnieuwe
buurfabriek Hua Fei,werd Hua Pu
opgebouwd met machines vanuit
Chupei. De PTE heeft hier een plan
voor opgezet en voor alle lijnen
equipmentlijsten opgesteld. Deze
zijn als offerte aangeboden aan de
lokale organisatie. Het wachten is
nu op goedkeuring. Als die er komt,
dan heeft Vrijsen er alle vertrou
wen in dat na implementatie van de
equipment en procesverbeteringen
de problemen in Hua Pu binnen
kort tot het verleden behoren.

'Lokaal zijn er dedicated werk
groepen ingesteld met als doel het
vroegtijdig herkennen van onvolko
menheden om zowel de product
kwaliteit en de factory efficiency
op een hoog niveau te kunnen
krijgen en te houden. Als er zich
op deelgebieden iets voordoet,
dan blijven we bereid om dit te
ondersteunen. Maar het is de

bedoeling dat Hua Pu uiteindelijk
in staat is om alle problemen zelf
op te lossen.'

ben. Met name BG president
Andreas Wente maakte zich sterk

voor de vergroting van het aantal
buizen die voldoen aan een A

grade. 'Dat is ook logisch', stelt
Vrijsen. 'Als je
meer rommel

produceert, is
daar niemand

bij gebaat. Het
is zaak dat dat

gene wat je
maakt van hoge
kwaliteit is,
zodat je deze
producten kunt
afzetten tegen
een goede
prijs.' Henk Pos
leidt voor de
PPD nu naast

dit project ook
de typeprojec

ten om ook in de naaste toekomst

type A buizen te kunnen blijven
maken voor de IS" en 17" Supra,
door verbeteringen op het gebied
van focus en convergentie.

Ruimte voor verbetering
Om kwaliteitsverbeteringen te
realiseren, is er eerst een root

cause analysis gemaakt. Vrijsen
maakte hierbij dankbaar gebruik
van de aanwezige expertise binnen
de PPD. Léon Elshof, Huub Penners,
Ivos Durlinger, Cor Kregting, Wim
Senders en Christiaan Rademakers

en Lebring procesexperts stelden
onder leiding van Henk Vrijsen en
Henk Pos, ondersteund door Willy
van Laarhoven, een plan van aanpak
op. Onder andere diende de instel
ling van de belichtingstafels te ver-

De problemen op de vijf lijnen van
Hua Pu bleken behoorlijk complex
te zijn. Omdat je niet op alle fron
ten tegelijk kunt verbeteren,
besloot men zich te concentreren

op de procesverbetering van één
van de lijnen; de 17" Easy flat.
Enerzijds is dit het enige type CDT
buis met en vlakke voorkant het

geen hogere eisen aan de proces
sing stelt. Anderzijds was de factory
efficiency van deze lijn dramatisch
laag op het gebied van output en
yield. Zo laag, dat er niet voldoende
geleverd kon worden aan de klan
ten. Ligt de factory efficiency nor
maliter op 70 à 85% procent, de
17" Easy Flat-lijn in Hua Pu scoorde
slechts tien procent. In eerste
instantie stond het proces centraal
om meer buizen van A-kwaliteit te

produceren. Of een buis hieraan
voldoet, is afhankelijk van haar
prestatie op een aantal aspecten.
Zo dient ze blemish vrij te zijn en
een goede white uniformity te heb-

in beeld 4U:M


