
Indien OR advies positief:

Mechanische Werkplaats PTE zelfstandig
PTe heeft het voornemen om de Mechanische Werkplaats te verzelfstandigen. Met

opzet wordt de uitdrukking 'voornemen' gebruikt om aan te geven dat de OR nog

haar advies moet geven. Op 27 september is er overleg geweest met de bonden en

op 30 september met de ondernemingsraad. De

eerste reacties van beide waren positief over het

voorgenomen besluit. Op 30 september is het

personeel van de Mechanische Werkplaats op de

hoogte gebracht. Het personeel heeft deze

mededeling met gemengde gevoelens ontvangen.

Voor velen is het een emotionele stap om de

'Philips familie' te verlaten. Dinsdag I oktober

heeft Cor van Otterloo tijdens de Town meeting

van PTe de overige medewerkers verteld wat er

te gebeuren staat.
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Van de huidige medewerkers blijft
er een aantal bij PTE. Enkele func
ties zullen vervallen, waarbij zoveel
mogelijk op sociaal aanvaardbare
wijze een oplossing zal worden
gezocht. Tevens wordt een aantal
nieuwe functies gecreëerd voor
nieuw te ontplooien activiteiten.
Directeur van het nieuwe bedrijf
wordt Hans Meeske. Hans is nu

nog manager van de sectie TeA.
Jacques Renders, die onlangs met
pensioen is gegaan, zal hem
bijstaan als adviseur.

Kernactiviteiten
De overweging die ten grondslag
ligt aan het voorgenomen besluit
is het feit dat LPD zich wil con

centreren op haar kernactiviteiten,
namelijk het produceren en verko
pen van beeldbuizen. LPD heeft
wereldwijd nu voldoende capaci
teit geïnstalleerd en PTE zal zich
vanaf 2003 gaan concentreren
op het beter benutten van de
bestaande industriële infrastruc

tuur. Vanaf januari 2003 zullen de
investeringen dan ook afnemen.



•• CGF; Er wordt extra tijd vrijgemaakt om de CGF medewerkers naar een nieuwe

baan te begeleiden. Dat gebeurt onder andere middels bedrijfsbezoeken in de

regio en speciale werkprojecten. Hier wordt positief op gereageerd, door zowel
de medewerkers als de bezochte bedrijven. Om een en ander ook voor de rest

van de medewerkers duidelijk te maken,wordt binnen CGF wekelijks 'The

Monday Mail'gepubliceerd met verslagen van bedrijfsbezoeken, maar vooral met
informatie over wie een nieuwe job heeft gevonden. Eind september hadden
zo'n 75 CGF-medewerkers een nieuwe baan. Dat is nog veel te weinig t.O.V.de

snelheid waarmee de productie afgebouwd wordt, maar het proces wordt

intensief gevolgd door de begeleidingscommissie.

De daarmee samenhangende
activiteiten voor de Mechanische

Werkplaats zullen dientengevolge
ook verminderen. Stel dat de

verzelfstandiging nu niet plaats
vindt, dan krijgt PTE in de toe

komst onvermijdelijk te maken
met afbouw van de Mechanische

Werkplaats.

Bewuste keuze
Het PTE management heeft

bewust gekozen voor verzelfstan

diging en niet voor verkoop,
omdat de werkplaats beschikt
over een aantal unieke vaardig
heden, zoals het maken van

wikkel mallen, die zelfstandig
verder ontwikkeld kunnen

worden. Bij verkoop van de MW
aan een andere machinefabriek

zou voor de kopende partij toch

op termijn de verleiding kunnen
ontstaan om het werkpakket dat

bij de MW hoort belangrijker te
vinden dan de continuïteit voor

het personeel.

Grootmetaal CAO
De Mechanische Werkplaats krijgt
voor de komende drie jaar een

zeer goede werkgarantie mee en
gunstige financiële voorwaarden
om de start als zelfstandig bedrijf

zo goed mogelijk te laten verlo

pen. De medewerkers gaan over
van de Philips CAO naar de CAO
voor Grootmetaal. Over het pak

ket overgangsmaatregelen wordt
nog met de bonden onderhandeld.

Verwacht mag worden dat dit

medio november afgerond zal zijn.
Daarna krijgen de medewerkers te
horen wat de nieuwe arbeidsvoor
waarden in zullen houden.

Wij wensen de medewerkers van
de Mechanische Werkplaats veel
succes toe in de toekomst!

Beste lezer

Veranderingen in onze omgeving vinden steeds sneller en vaker

plaats. Onder invloed van economische ontwikkelingen en tech
nologische vernieuwingen zijn wij gedwongen steeds vaker en

alerter te reageren op de gewijzigde omstandigheden. Om hier

positief uit te kunnen komen is samenwerking essentieel.
Wat de rampzalige gevolgen kunnen zijn indien we de proble
men, met wellicht capabele personen. maar niet met de juiste

teamspirit benaderen zien we in onze vaderlandse politiek.
Positieve voorbeelden van de juiste teamspirit kunt u lezen in dit
nummer van 'In Beeld' (o.a. Excellence Olympics en jumbolijn

Mexico).Alleen als wij er in slagen om in voorkomende gevallen
als team te blijven opereren. kunnen wij de op ons af komende

veranderingen ook in de nabije toekomst de baas .

Wij wensen u weer veel informatief leesplezier.

Ton Dones

Redactieraad Piet ArkesteiJn RAU I; Ton Danes RE I;
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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

• PPD: Binnen PPD werkt de slogan 'Vanwerk naar werk' niet optimaal. Het

vinden van een nieuwe baan is op dit moment niet eenvoudig. Er zitten op dit

moment nog 4 medewerkers in bemiddeling bij SMART.Door het CWI is geen
ontslagvergunningverleend voor 3 PPD-ers. Eén medewerker zit nog midden in

zijn procedure. De begeleidingscommissie moet bezig blijven om creatieve
oplossingen te bedenken!

Hulp&Staf: De begeleidingscommissie,waarin vanuit de OR Roger Seys en Wil
Robben, en vanuit de vakbond Ronny Bons en JooP Nagelkerke zitting hebben

genomen is nog niet bij elkaar geweest. Binnen H&Sis aan de individuele
medewerkers medegedeeld wat hun situatie is. Dat heeft al voor twee personen

geresulteerd in een andere baan. Het kan soms heel snel gaan! Hopelijk gaat dat
niet ten koste van de zorg voor de afbouw van CGE

• F!T zal met ingangvan I november gestopt worden (zie ook artikel elders in dit

blad).Ondanks een fantastische prestatie van het hele F!T-team,blijkt dat het
economisch niet haalbaar is dit project verder door te zetten. Dit heeft voor

alsnog geen consequenties voor leden van het F!T-team,zij zullen op andere

projecten ingezet worden. Vanuit PPD zal er minder werk besteed gaan worden
aan Performance Innovation (nieuwe producten met nog betere performance).

Er komt een zeer sterke focus op Cost Innovation (kostenverlaging d.m.V.

goedkoper design van bestaande ontwerpen, goedkopere componenten, etc) en
ManufacturingImprovement (hogere yields,hogere factory effiency,etc). Dit sluit
aan bij de projecten BIC 505 en BIC 141.

,. Mechanische werkplaats PTE: Op 30 september is door Cor van Otterloo

aan de OR en de medewerkers bekendgemaakt dat er een voorgenomen besluit

ligt om de Mechanischewerkplaats van PTE te verzelfstandigen. De vakbonden

waren reeds ingelicht.De OR heeft een adviesaanvraag binnengekregen. Het
streven is om deze verzelfstandigingvoor het eind van het jaar rond te hebben.

Er staat een uitvoerig artikel over dit onderwerp in dit blad.

Lees verder op pagina 3



Stopzetten F!T-project pijnlijke, maar goede keuze
Maandag 16 september was een zwarte dag voor de tachtig medewerkers van het

F!T-project. Op deze dag kondigde het management van LG.Philips Displays officieel

het einde van dit veelbelovende project aan. I November valt het doek definitief

voor de 'uitvinders' van deze maskerloze buis. Tot die tijd werkt een aantal mede

werkers aan het documenteren van alle technische kennis die de afgelopen twee

jaar is opgedaan. 'Ook proberen we voor I november nog een goed werkende

F!T-buismet 480 lijnen te demonstreren', aldus Bas Zeper, Strategie Planner & Demo

Manager F!T Project. 'Op deze manier kunnen we als team laten zien hoever we op

technisch gebied gekomen zijn.'

De beslissing van het management
kwam voor Zeper niet uit de
lucht vallen. 'Wij zagen zelf al
aankomen dat ons project om
een aantal externe oorzaken

weinig kans van slagen meer had.
Toen onze berekeningen aantoon-

den dat we
inderdaad in

,~ I de rode cijfers

terecht zouden
komen, hebben
wij, met pijn in
ons hart, het
management

zelf de aanbeveling gedaan om ons
project stop te zetten.'

Ook de prijs die de markt over
had voor deze nieuwe buis, bleek
minder dan verwacht. Zeper:
'Doordat technieken als LCD en

plasma in korte tijd steeds meer
in de picture zijn komen te staan,
waren onze klanten niet meer

bereid extra geld neer te leggen
voor een vernieuwing van de tra
ditionele buis. Deze drie oorzaken

samen hebben ons project uitein
delijk definitief de das omgedaan.'

Trots
Ondanks de grote teleurstelling, is
het managementteam trots op het
resultaat dat de leden van 'haar'

F!T-team in korte tijd hebben
bereikt. Ook de leden van de

Steering Board, met onder andere
Andreas Wente, Aart van Gorkum
en Wim Brouwer, spreken hun
waardering uit voor de geweldige
prestatie die door het F!T-team
is neergezet. Zij prijzen de opmer
kelijke resultaten die de teamleden
hebben bereikt en bedanken hen

voor hun geweldige inzet en
enthousiasme.

'Oude werkgever'
Van de tachtig medewerkers aan
het F!T-project is een groot deel
intussen uit gebouw WAY ver
dwenen. De medewerkers die

uitgeleend waren door de PPD,
SLE,Research, CFT en de lokale
fabrieken, kunnen allemaal weer
terug naar hun 'oude werkgever'.
De medewerkers van het F!T

project management kijken uit
naar een andere baan.

Oorzaken
De drie belangrijkste oorzaken
die tot het beëindigen van het
F!T-project hebben geleid, waren
timing, kosten en prijzen. 'We
lagen met de ontwikkeling van de
F!T-buis redelijk op schema',
vertelt Zeper. 'De eerste proef
schermen waren in Aken zelfs al

van de band gerold. Alleen bleek
2004, de periode die we gepland
hadden om met de eerste buizen

op de markt te komen, niet meer
haalbaar door onder andere de

hogere prioriteit voor industriële
projecten. En dit ging ten koste
van ons project.'
Een tweede belangrijke oorzaak
had betrekking op de daling van
de prijzen van schaduwmaskers.
'Het kostenvoordeel van onze

maskerloze buis ten opzichte van
de conventionele buis werd hier

door een stuk minder groot', legt
Zeper uit. 'En vooral de lagere
kosten waren een belangrijk
pluspunt van de F!T-buis.'
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• Nieuw Beoordelingsformulier: De GOR heeft ingestemd met het nieuwe

beoordelingsformulier, echter wel met een aantal voorwaarden, o.a. dat dit

formulier niet toegepast kan worden voor CAO-A, tenzij in samenspraak met

de medewerker. Begin oktober zal er een eerste cursus gegeven worden aan

leidinggevers over dit nieuwe beoordelingsformulier en de inhoud van de LPD

waarde's Speed, Innovation & Partnership. Daarbij zijn ook OR-leden aanwezig,

zoals afgesproken in het convenant. Voorlichting over dit nieuwe formulier aan

de medewerkers zal daarna gaan gebeuren.

• Er is een tussentijdse EWC bijeenkomst geweest op 25 september met Jim

Smith, Regional manager Europe, om duidelijkheid te scheppen in de situatie die

was ontstaan ten gevolge van een uitgelekt intern discussiestuk, waarin gesproken

werd over massale herstructureringen in West-Europa. Dit lek is reeds gemeld

in de 'Friday Mail' van 13 september. Door deze nieuwe presentatie is de

bezorgdheid van het EWC niet weggenomen met betrekking tot de werk

gelegenheid van LPD in West-Europa voor de komende jaren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Wil Robben,Voorzitter OR (84467 of

06 23833083) of breng eens een bezoek aan de OR-website.

Opmerkingen of vragen zijn van harte welkom.



Knap staaltje teamwerk in Mexico

De eerste jumbo van officiële jumbolijn
Net terug uit Mexico presenteert Bob van der Linden, projectmanager bij de PPD,

glimmend van trots een definitief sample van de 34RFMkll, volledig geproduceerd in

Gomez Palacio. Deze buis is de geavanceerde opvolger van de 32VMkl en is volgens

Van der Linden geschikt voor de wereldwijde buizenmarkten. Het is niet alleen de

concurrerende product performance die zijn lof oogst. Zijn waardering heeft vooral

te maken met de grote snelheid waarmee product, equipement en proces tot stand

zijn gekomen: door een intensieve samenwerking van PPD, PTE en de locale organi

saties in Ann Arbor en Gomez Palacio, onder niet altijd eenvoudige omstandigheden.

Vorig jaar in augustus startten de
voorbereidingen voor de ontwik
keling van de 34RFMkll, met een
architectuurstudie onder leiding
van Joost van der Heijden.

Bob van der Linden wijst op de kaarsrechte verticale

lijnen van de 34RFMkll.

Begin dit jaar werd duidelijk dat
Ottawa gesloten zou worden en
de productie naar Mexico, Gomez
Palacio zou gaan. Nadat voormalig
PPD-er Jean Paul Jacobs was
benoemd tot IPL en Auke Wiersma

PTE projectleider werd, is er een
ambitieus plan gemaakt en uitge
voerd, om een nieuw product,
met een nieuwe technologie, op
een nieuwe lijn in een nieuwe
fabriek met een nieuwe organisatie
op tijd aan te laten lopen. Om de
27Y productie van lijnA zo min
mogelijk te onderbreken, moesten
de safety run in week 21 en back
end run in week 28 in record tijd
worden afgewerkt. Daarna is in
week 30 begonnen met het
compleet ombouwen van lijnA
voor de 34RFMkil. De proces
commissioning activiteiten werden

uitgevoerd door een team dat op
de been was gebracht door
industrieel projectleider van de
PPD Cor van Oostwaard, bijge
staan door collega projectleider
Frank Niessen.Van der Linden:
'Dit is de eerste keer dat er een

RF jumbo wordt geproduceerd op
een officiële Real Flat jumbolijn!'.

Low power
De Mkll is geavanceerder en
robuuster dan de Mkl. Geavan

ceerder vanwege de nieuwe
technologie die er in verwerkt is.
Zo is de ronde deflectie yoke in
dit product vervangen door een
vierkante. Het voordeel hiervan is,

volgens Van der Linden, dat buizen
producenten meer keuze hebben
voor goedkopere chassis compo
nenten en zeker zo belangrijk, het
maakt de buis 'drop-in compatible'
voor bestaande sets, hetgeen een
snelle marktintroductie mogelijk
bevordert. Tevens zijn de verticale
lijnen nu kaarsrecht, zonder dat er
een correctie circuit voor nodig is
(zie foto). Ook dit levert kosten
voordeel voor setmakers op.
Verdere aanpassingen ten opzichte
van de MkI geven de Mkll flinke
verbeteringen op gebied van
raster, convergentie, helderheid,
helderheidsafval en focus. 'Met

kwalitatief goede samples, gemaakt
in TTC, hebben we de klanten in
een vroeg stadium "opgewarmd"
en geïnteresseerd gekregen',
volgens de projectleider.

Blackbelts
De vele equipement en proces
engineers die betrokken waren

(en zijn) bij de aanloop in Gomez
Palacio, hebben onder moeilijke
omstandigheden vele uren gesto
ken tijdens de eerste weken van
de productie aanloop en hebben
daarbij diverse problemen blootge
legd en opgelost. Hierbij werd niet
geaarzeld om diverse personen in
Eindhoven bij nacht en ontij te
raadplegen als dat nodig was. Een
paar voorbeelden van hindernissen
die zijn genomen: in het front-end
werden MIM en MEM equipement
aangepast om beter het flinke
gewicht van het scherm aan te
kunnen.Verder werd met behulp
van intensieve telefonische support
door de PPD screen processing
groep vanuit Eindhoven en China
een probleem in matrix en f1ow
coat opgelost. Laatste optimalisa
ties van de afbuigspoel werden uit
gevoerd vanuit de spoelenfabriek
in Juarez, onder leiding van DY
expert Jan Meijer en een team
geleid door Wout van Amstel. Een
andere hindernis was de te hoge
temperatuur van de schermen bij
het lakken en aluminiseren. Door

het plaatsen van het scherm op
zwarte banden, koelt het scherm
nu af tot de juiste temperatuur.
'Met een knipoog naar 6-sigma
worden deze banden ook wel

Blackbelts genoemd', aldus de
projectleider.

Volgende
Uiteraard waren er niet alleen

problemen. Zo werd de aanvanke
lijk berekende bottleneck snelheid
verhoogd met maar liefst 40%,
met een positief effect op de kost
prijs. Inmiddels zijn de eerste dui
zend goede buizen van de band
gekomen, waarbij al pieken van
100% direct yield zijn gehaald bij
het f1owcoaten en aluminiseren.

Voornaamste aandacht gaat nu uit
naar de automatch. Deze machine
is essentieel om voldoende buizen

te kunnen produceren per uur,
maar vanwege de complexe inter
actie tussen spoel, buis en match
proces, heeft de automatch nog
veel aandacht nodig. Hiervoor is
er momenteel dagelijks intensief



contact tussen de PPD matching
groep en de engineers in Mexico.
Verder staan er nog enkele andere
optimalisaties op het programma.
Inmiddels zijn de voorbereidingen
voor de aanloop in Hua Fei al in

een ver gevorderd stadium. Onder
leiding van IPL Erik Jan Dik wordt
de 34RFMkil dan ook op de
Chinese markt gelanceerd. Een
specifiek DY en een wereldwijd
kanon worden hiervoor vrijgege-

ven. Genoeg werk voorlopig dus.
'We zijn inmiddels al ver gevor
derd met dit moeilijke en mooie
project, maar we zijn pas klaar
als het klaar is', aldus de trotse
projectleider.

Industrial Support Manager Sieger Swaving:

Eerste resultaten PPD nieuwe stijl zichtbaar
De uitkomst van de PPD-dag in Koningshof in mei van dit jaar was: De PPD laat het

zien! De koerswijziging die hieruit voortvloeide bracht met zich mee dat de PPD

voortaan beter haar prioriteiten ging stellen en dat er een businessgedreven cultuur

zou ontstaan. De PPD moest resultaatgerichter werken en meer ondernemerschap

tentoon spreiden. In een gedetailleerd actieplan werden de marsroute en de

werkinhoud vastgelegd. Nog geen half jaar later zijn inderdaad de eerste resultaten

van de PPD nieuwe stijl zichtbaar. Sieger Swaving, MT-lid van de PPD nieuwe stijl en

manager van het Technology Trial Centre, meldt met trots dat de PPD nieuwe stijl de

eerste concrete vruchten afwerpt.

Sieger Swaving: 'We moeten niet vergeten dat we ook na

2004 nog willen bestaan.'

projecten als Hranice en Mexico
nam de vraag naar Industrial
Support extreem toe. In het kader
van 'Stop the bleeding' werd deze
behoefte nog eens extra geïnten
siveerd. Swaving is dan ook blij
met de komst van Ivo Aarninkhof

als groepsleider van de Industrial
Projects Group (lPG). 'Hij kwam
op het juiste moment om deze
kwestie op een goede manier te
tackelen.' Uit terugkoppeling met
de PTE en de fabrieken blijkt de
lPG het prima te doen. Volgens de
berichten wordt er beter en

sneller gewerkt. Zo wordt inmid
dels de doorlooptijd voor de
procescommissioning binnen de
afgesproken tijd gehaald.

Kostenaspect
Swaving onderstreept de nood
zaak voor de huidige korte ter
mijn acties vanwege de financiële
positie. 'Er wordt nu aan nieuwe
dingen op een andere manier
gewerkt.' Ook heeft hij er begrip
voor dat er op dit moment niet
geïnvesteerd zal worden in risico
volle ontwikkelingsprojecten.
'Toch moeten we niet vergeten
dat we ook na 2004 nog willen
bestaan,' waarschuwt hij. 'Met het
oog op de langere termijn zal de
nadruk dan ook liggen op het
kostenaspect van zowel producten
als processen en minder op de
performance.'

'Om de weinig rooskleurige
financiële situatie in combinatie

met de concurrentiepositie het
hoofd te bieden, was snel resultaat
geboden', aldus Swaving. De PPD
zet dan ook momenteel al haar

mogelijke middelen in ten behoeve
van betere en snellere resultaten

op de korte termijn. Met behulp
van ondersteunende industriële

activiteiten bleek de afgelopen
maanden de nodige winst op het
gebied van manufacturing impro
vement te halen. Binnen de PPD

was er altijd al een klein team
actief voor Proces Manufacturing
Improvement (PMI). Door de joint
venture en de grote industriële

Townmeeting in PPD nieuwe stijl

Dinsdag 8 oktober organiseerde PPD de derde Townmeeting van
dit jaar. En om meteen de toon te zetten, op een interne locatie
(CFT-auditorium) met zelf ingekochte drankjes. 'Dit bespaart onmid
dellijk 2500 euro', aldus Jan Bernard Kooien, Human Resource
Manager bij de PPD. 'Tijdens deze Townmeeting liet de PPD zien
waar het allemaal om te doen is.Alle PPD activiteiten op het gebied
van Technologie, Innovatie, Industrie en Productontwikkeling zijn geen
doel op zichzelf, maar worden uitsluitend nog in het belang van de
business van LPD uitgevoerd.' Dit geldt ook voor de samenwerking
(co-operation) met DRL (Device Research Lab). Deze samenwerking
leidt tot maximale winst voor LPD en draagt bij aan de persoonlijke
groei van elke medewerker.



PTE. gaat voor goud in de E.xcellence Olympics
Binnen Philips is de jaarlijkse Quality Improvement Competition (QIC) al een

bekend gebruik. LG.Philips neemt deze traditie dit jaar over met de zogenoemde

Excellence Olympics. Teams kunnen meedingen naar de hoogste eer door projecten

in te dienen die tot verbetering leiden op het gebied van projectselectie, doelgericht

heid en doelmatigheid. Andere kanshebbers zijn projecten voor teamvorming, kennis

verspreiding of structuurverbetering. Ook de core values zoals snelheid, innovatie en

partnership zijn aangewezen als ijkpunt voor de jurering. Maar liefst vijftig punten

van de totaalscore zijn te verdienen op het gebied van financiële resultaten. Buiten

de genoemde criteria worden de projecten binnen deze wedstrijd ook getoetst op de

bevordering van de integratie van LG en Philips-displays.

Laatste nieuwst

Finale in Hong Kong
Binnen de PTE leeft de deelname

aan de Excellence Olympics zeer.

Bovendien zijn de verwachtingen

hoog gespannen. Omdat er geen
deelname is te verwachten vanuit

Industrial Strategy Planning én vanuit

Manufacturing Excellence, betekent
dit automatisch dat de winnaar van

de PTE-competitie ook de winnaar
is uit deze categorie. Net als Sikkenk
vindt Gilin dat de PTE-winnaar

direct door mag gaan naar de finale

in Hongkong. Inmiddels is echter
bekend geworden dat de PTE-win

naar meedoet aan de regio Europa

finale en pas daarna eventueel in
aanmerking komt voor deelname
aan de finale in Hongkong.

project een direct aanwijsbaar
financieel resultaat oplevert, maar

wel resultaat op het gebied van

bijvoorbeeld samenwerking, een

wording en synergie, is hiervoor een
aparte, eervolle vermelding in het

leven geroepen. Ook bij PTE zal
hiervoor een team worden beloond

en genomineerd voor verdere deel
name. Bij het ter perse gaan van dit

nummer was de procedure hiervoor

echter nog niet vastgesteld.'

Halve Marathon Eindhoven

De Marathon van Eindhoven op 13 oktober jl. was weer

een groot succes. 34 medewerkers van LG.Philips

Displays schreven zich in voor de Halve Marathon.
Alle medewerkers liepen het 21,2 km tellende parcours

uit. Driekwart wist de tijd ten opzichte van vorig jaar te
verbeteren. Het 'bedrijventeam' met daarin de snelste

lopers van LG.Philips Displays, Boike Kropman (I: 13:54),

Sjaak Janssen, (I :21: 18), Frans Noijen (I :28:20) en

Marnix Pieterse (I :30:48), eindigde dit keer op de

14' plaats in de 'Ernst& Young bedrijvenloop competitie'.
Voor het eerst namen dit jaar ook 5 medewerkers deel

aan de ROe Cityrun (6 km). SKKwon een Koreaanse

medewerker waagde zich zelfs aan de Hele Marathon.

Er bleken maar liefst twaalf bijdra

gen te zijn met deelnamekwaliteit,
inclusief drie teams van Glas.

Hoewel de hoofdprijs van de

Excellence Olympics uitsluitend
bestaat uit 'de eer', heeft het PTE

management toch een bedrag uitge
loofd van 1000 euro voor het beste

team van de twaalf. Voor de num
mer twee is 500 euro beschikbaar

en de nummer drie is goed voor
250 euro. De winnaar wordt

bepaald door de jury die bestaat
uit Karel Heylen, Katrien Sikkenk,
Theo Mans, financiële man John van

Zanten en Bart Lodewijks. De jury

ging te werk
aan de hand van

een neutrale

scoringslijst met
evaluatiecriteria.

'Hoewel de in

zendingen zeer
uiteenlopend
van aard waren,
kan van ze

allemaal gezegd
worden dat ze

bijdragen aan

het geheel,'
aldus Katrien

Sikkenk.

'Volgens op
dracht werden

de presentaties
voor een

belangrijk deel

getoetst op hun
financiële ver

diensten, zoals

kostenbespa

ring. Omdat niet
elk verbeter-

Jurering
De Qualitymanager van de PTE,
Katrien Sikkenk, heeft samen met

Ruud Gilin, manager QIE&O

(Quality, Industrial Engineering en
Organisation) de laatste weken veel

energie gestoken in de organisatie
van de voorronde binnen de PTE.

De Excellence Olympics kennen
drie categorieën van deelnemers.

De drie regio's: Europa,Amerika en
Asia Pacific leveren straks elk hun

regiowinnaars. Daarnaast wordt er
ook een winnend team gekozen

binnen Research en

Development, de CTO

organisatie (Chief
Technology Officer).
Deelnemers binnen de
PPD vallen hieronder.

De derde categorie

wordt gevormd door de

Chief Operation Officer
organisatie, bestaande uit

Industrial Strategy Planning,
Manufacturing Excellence
en de PTE, die formeel
zowel in Eindhoven als in
Gumi zit.

Inmiddels is de uitslag
bekend van de PTE-

Speciale prijs:

Large/Jumbo software
ontwikkeling

competitie:

I. Quick Power (Switch

Mode Power Supply)
2. Dodrio

3. Slimme belichters

Ruud en Katrien tonen de bijdragen van de deelnemers.

in beeld ~



ARBO/RIE enquête wijst uit

Aandacht voor arbeidsomstandigheden kan beter,

Ook willen we het ARBO

bewustzijn bij de medewerkers
vergroten door onder andere
veiligheidskundige Renny van den
Heuvel uit te nodigen voor
GWO's/AKK (Afdeling Kontakt
Kommissie). Hij kan dan de speer
punten behandelen en deze in
beknopte vorm als "hand-out"
aan de medewerkers meegeven.'

Opfriscursus
Op dit moment loopt binnen PTE
een opfriscursus voor leiding
gevenden. Hierin is ook plaats
vrijgemaakt voor ARBO
onderwerpen. 'Het streven is
om deze cursus voor heel LPDE
in te voeren', aldus Robben.

Voorlichting
'Op basis van deze resultaten
heeft onze werkgroep een voor
stel gedaan aan de bestuurder',
vertelt De Lauré. Hierin vragen we
de bestuurder via het APMT de

leiding ervan te doordringen, dat
zorg voor ARBO een belangrijke
taak is van de leidinggevenden.

6. De betrokkenheid bij en de uit
voering van de RIE is onder de
maat.

7. Het document 'ARBO kritische

taken bij beeldbuizen' (TVV
667-C5023) is onvoldoende
bekend bij het merendeel van
de mensen.

__ --"''''''''''''''''''''''''''''''''' •••••. '''A.".''-'-·

Leden OR-VGWM commissie, zittend v/nr. Margot van Dooren, Wil Robben,

JooP Nagelkerke en Ronny Bons; staand v/nr. Mark Mietus, Pierre Dohmen,

Jos de Lauré.

Verbeterpunten
De enquête brengt ook een aantal
punten naar voren die zeker voor
verbetering vatbaar zijn.
I. Een kwart van de leidinggeven

den geeft aan onvoldoende
kennis van ARBO-zaken te
hebben.

2. De helft van de leidinggeven
den overlegt weinig of niet
over ARBO-onderwerpen met
zijn of haar 'functionele baas'.

3. In het GWO is onvoldoende
aandacht voor ARBO en ziekte.

4. Minder dan de helft van de

mensen weet niet welke onge
vallen gemeld moeten worden
bij de veiligheidsdienst.

5. Informatie over gevaarlijke
stoffen is door de gebruikers
niet eenvoudig te vinden.

Deze punten gelden volgens
Robben voor de gehele site.
'Wel is er een verschil tussen het

kennisniveau van de leidinggevers
en de medewerkers.'

Ongewenst gedrag
De resultaten van de enquête
zijn deels positief. Zo toont de
enquête aan dat de kennis van
en aandacht voor ARBO-zaken

gemiddeld iets beter is dan bij
de enquête van vorig jaar. 'Dit is
positief en moet nog verder ver
sterkt worden', aldus Robben.
Ook blijken onderwerpen die
(extra) aandacht krijgen, beter
bekend te zijn. Zo weet bijvoor
beeld circa 80% hoe te handelen

bij ongewenst gedrag. Ook wordt
het onderwerp ARBO in vergelij
king met vorig jaar nu vaker
besproken in GWO's.

De in juni jl. gehouden ARBO/RIE
enquête is een vervolg op de
vorig jaar gehouden enquête.
Deze vond plaats onder een
beperkt .deel van de LPDE-bevol
king. 'Uit de enquête 200 I bleek
al dat ARBO/RI E niet echt leeft

op deze plant', vertelt Jos de
Lauré, secretaris van de OR

VGWM commissie (Veiligheid,
Gezondheid, Welzijn, Milieu).
'Op basis van deze resultaten
heeft Cor van Otterloo, als
bestuurder van LPDE, de OR

VGWM commissie gevraagd een
nieuwe enquête te houden. Dit
keer niet onder een gedeelte,
maar onder alle medewerkers

van LPDE. De enquête bestond
uit dertig vragen. In tegenstelling
tot de vorige enquête werd er
dit keer niet alleen onderscheid

gemaakt tussen "leidinggevenden"
en "overige medewerkers", maar
ook tussen "productiemedewer
kers" en "overige medewerkers".'

De ARBO/R/E zaken zijn bij LPDE tot in de puntjes vastgelegd. Maar met documen

teren alleen ben je er volgens OR-voorzitter Wil Robben niet. 'Je moet voorkomen

dat het een papieren tijger wordt. Leidinggevenden en medewerkers moeten ook

daadwerkelijk op de hoogte zijn van wat er speelt op het gebied van de arbeidsom

standigheden op onze plant.' Uit een recentelijk gehouden enquête onder alle LPDE

medewerkers (m.u.v. CGF) bleek dit echter nog niet voldoende het geval te zijn.

Slechts 40% stuurde de enquête ingevuld retour. 'Deze lage respons zegt eigenlijk al

genoeg', aldus de OR-voorzitter.



E.nquête meet motivatie PTE-ers

Juni 2002Juli I Augustus 2002September 2002
Respons

65 %35 %57 %

Score
3.323.483.30

Binnen PTE is een enquête gehouden om de motivatie van de medewerkers in kaart

te brengen. Juni jl. vond de nulmeting plaats bij alle ongeveer 300 medewerkers. De

respons op deze meting bedroeg 65%. Als vervolg op deze eerste peiling werd in

augustus en september bij ongeveer 50 PTE-ers, steekproefsgewijs, een vervolgenquête

gehouden. Deze enquête werd slechts door 35 resp. 57% ingevuld. Afhankelijk van de

resultaten van deze enquête kan binnenkort mogelijk ook bij de overige afdelingen

van LPDE de motivatie van de medewerkers onder de loep genomen worden!---r- I I:: 'Uit een eerder onderzoek bleek,
dat er weinig bekend is over de
motivatie van de PTE-medewer
kers', vertelt Wil Robben, dit keer
als medewerker van PTE en niet
als voorzitter van de OR. 'Met de

motivatie-enquête willen we bin-

nen PTE hier verandering in bren
gen.' Om objectieve uitspraken te
kunnen doen zijn alle toetsingscri
teria omgezet in meetbare gege
vens. De streefwaarde die het AMT

hierbij heeft gedefinieerd bedraagt
3.5 (op een schaal van I tot 5).

In cijfers uitgedrukt komt dit neer
op minimaal een 7. Robben: 'Uit
de eerste analyses blijkt, dat we
daar als PTE helaas onder zitten

(zie tabel).' Vooral de punten
'betrokkenheid van het MT bij de
werkzaamheden' (2,69) en 'samen
werking tussen afdelingen' (2,75)
scoren volgens hem laag. 'Maar er
zijn ook positieve punten.We
vinden ons werk leuk en afwisse

lend (3,84) en we willen graag bij
PTE blijven werken (3,93).'

De resultaten van de enquête
worden binnenkort besproken in
de GWO's (GroepsWerkOverleg).
'We rekenen op feedback uit de
GWO's zodat we algemene PTE
punten en specifieke afdelings
punten kunnen verbeteren',
besluit Robben.

Vernieuwde koelcentrale levert flinke besparingen op

E.nergiekosten gehalveerd
Blinkend in het najaarszonnetje schitteren de twee nieuwe koelmachines achter

gebouw RAD. De eerste koelmachine werd geplaatst in 2000, de tweede medio dit

jaar. De machines hebben elk een koelvermogen van 1040 kVY.Om het energiever

bruik te optimaliseren, is tevens een watergekoelde machine met 'drycooler' geplaatst.

Door een warmtewisselaar toe te passen, is het nu mogelijk om de in de buitenlucht

aanwezige koude, direct te gebruiken als koeling. 'De installatie is zelfregelend, dat wil

zeggen dat afhankelijk van de koude vraag, meer of minder compressoren worden

ingeschakeld. Efficiënt dus', legt facility manager Ton van der Horst uit.

Lagere kosten
Door de aanschaf van de nieuwe
koelmachines daalden de kosten
voor onderhoud sterk, maar ook
de energiekosten, het waterver
bruik en de geluidsoverlast vallen
nu stukken lager uit. In 2002 rekent
van der Horst op een besparing
van ruim 40% aan elektrische

energiekosten en 70.000 m3 aan
water. 'Ook qua geluid scoren we
nu ruim onder de milieunorm.' Bij
de oude machines was dat wel wat

anders. 'Bij warm weer werden de
deuren opengezet van de koeIcen
trale en ontvingen we regelmatig
klachten vanuit het aangrenzende
landgoed "De Wielewaal".'

Ton van der Horst bij de vernieuwde
koelcentra/e.

stonden koeltorens opgesteld.
Hierbij was het mogelijk dat
eventuele legionella zich konden
nestelen in de water verneveling.
Bovendien waren de voormalige
koelmachines al ruim dertig jaar
oud. De betrouwbaarheid van de
machines liet steeds meer te
wensen over. Ook de voor het
onderhoud van deze machines

opgestelde medewerker ging elders
werken. Tevens waren de onder

houds- en energiekosten erg hoog.

Het vervangen van de oude
koelmachines (twee Sulzers, drie
watergekoelde Wortington machi
nes en een Carrierkoelmachine)
was een ingrijpende operatie, maar
wel noodzakelijk volgens Van der
Horst. Het wettelijk verbod op de
in de oude machines aanwezige
koelvloeistof Freon 12,vormde
de directe aanleiding voor deze
beslissing. Maar ook andere
motieven speelden een rol. Bij de
oude watergekoelde machines

in beeld ~



Inspectie op afstand
Ondanks de hoge aanschafkosten
van de nieuwe machines is men er

volgens Van der Horst, financieel
gezien, alleen maar op vooruit
gegaan. 'Door de besparingen op
energie, water en onderhoud zijn de
kosten van de nieuwe koelcentrale

tot 2005 ongeveer gelijk aan die van
de oude koelcentrale. Maar vanaf

2005 zullen de kosten aanzienlijk

lager uitvallen door de afschrijvin
gen.' In het all-in onderhoudscon
tract dat LGP met haar leverancier

heeft afgesloten, zijn ook de kosten
voor onderhoud meegenomen.
Door middel van een computer
verbinding kan de leverancier, op
afstand, onze koelmachines van

minuut tot minuut volgen', legt Van
der Horst uit. 'En als er een storing
optreedt, zorgen zij binnen 4 uur

voor een servicemonteur.'

Met het 'koelcentraleproject' heeft
Van der Horst zijn laatste grote
opdracht in zijn 40-jarige Philips
carrière afgerond. 30 November is
officieel zijn laatste werkdag en gaat
dan met pensioen. Bang om zich
straks te gaan vervelen is hij niet.
'Ik heb zoveel bezigheden. Ik kom
eerder tijd te kort', merkt hij
lachend op.

Ondanks 'hoge leeftijd' RABA springlevend
Tien jubilea heeft de Bedrijfsvereniging van Radio Bazen (RABA) er inmiddels

opzitten. In 2005 staat het elfde jubileum gepland. 'Gezien de leeftijd van onze leden

en het geringe aantal nog werkende leden hoop ik wel dat we dit nog halen "

aldus voorzitter Jan van Hedel. 'Maar gezien het enthousiasme en de verbondenheid

van de deelnemers, kan ik me niet voorstellen dat deze club verloren gaat.'

14 September jl. vond het jaarlijkse uitstapje plaats. Met een bezoek aan kasteel

'De Haar' bij Utrecht, een boottocht je door de Amsterdamse grachten en een

Brabantse koffietafel in Oirschot werd deze dag wederom een groot succes.

De bedrijfsvereniging voor RAdio
BAzen (RABA) werd in 1945 door
een aantal bazen uit de Radio

buizenfabriek opgericht. 'Deze
bazen stonden een beetje tussen

Jan van Hedel (midden) met Jan Vermaas (I) en

Henny Dieters van het A-team.

de mensen op de werkvloer en
de afdelingschefs in', vertelt voor
zitter Van Hedel. 'Omdat zij
eigenlijk nergens echt bij hoorden,
besloten zij een eigen club op te
richten: de RAdio BAzen.' De club
startte met 16 leden en de

contributie bedroeg in de begin
jaren slechts 25 cent per maand.

In de 57 jaar die inmiddels
verstreken zijn, is de contributie
inmiddels verhoogd naar 35 Euro
per jaar. 'De activiteiten zijn in de
loop der jaren wel ongeveer het
zelfde gebleven', legt Van Hedel uit.
'In het voorjaar organiseren we
een kienavond en in het najaar
gaan we met alle leden een dagje
op stap. De organisatie hiervan
doet het bestuur samen met het

A-team. Dit bestaat uit Jan
Vermaas en Henny Dieters.'

Slecht ter been
Het jaarlijkse uitje zou dit jaar
bestaan uit een bezoek aan het

paleis op de Dam en een rond
vaart door de Amsterdamse

grachten. Dit kon echter op het
allerlaatste moment niet door

gaan, omdat de renovatiewerk
zaamheden aan dit paleis voortij
dig van start waren gegaan. 'We
hebben toen in overleg met reis
bureau Van Gerwen gekozen voor
een bezoek aan kasteel "De Haar"

in de buurt van Utrecht', vertelt
de voorzitter. 'Achteraf gezien
bleek dit echter niet zo'n gelukki-

ge keus. Doordat de gemiddelde
leeftijd van onze leden op dit
moment vrij hoog ligt, is ook het
aantal mensen dat slecht ter been

is groot. Een kasteel met de
nodige smalle wenteltrappen en
slechts één lift is dan geen ideale
bestemming. We liepen dan ook
gigantisch op ons tijdschema uit.
De tijd die resteerde om na de
rondvaart nog lekker door
Amsterdam te slenteren, bedroeg
toen nog maar 1,5 uur.' Maar
ondanks deze misrekening, werd
de dag een groot succes. Iedereen
was ontzettend enthousiast. Van

het begin tot het einde werd er
onophoudelijk gepraat. 'Door het
gekwetter leek het soms wel een
kippenkooi', lacht Van Hedel.

Philips-gevoel
De RABA club telt op dit mOlT)ent
38 leden, waarvan nog slechts vijf
werkende leden. 'De gemiddelde
leeftijd stijgt met het jaar', aldus
Van Hedel. 'Het oudste lid is

J. van der Zanden. Hij is nu 86 jaar.
Ruud van Zijl is met 40 jaar veruit
de jongste. Sinds dit jaar is Karel
Heylen Wilbert van der Eijk
opgevolgd als erevoorzitter van
de club. Karel Heylen, die als ere
voorzitter een financiële bijdrage
levert aan het jaarlijkse uitstapje,
kijkt hier met veel plezier op
terug. 'Het was heel gezellig. Ik
kende zelfs nog een aantal
mensen van mijn eerdere tijd bij
Beeldbuizen. Je merkt dat iedereen
heel blij is om elkaar weer te zien.
Het oude "Philips-gevoel" komt op
zo'n dag toch weer even terug.'



Uitslag vakantie-enquête:

Krappe meerderheid voor vrije vakantie
De uitslag van de vakantie-enquête is bekend! Voor de site in totaal (respons 68%)

geldt dat 47% vóór een collectieve vakantie van drie weken is en 53% de voorkeur

geeft aan een vrije vakantie. Deze uitslag sluit volgens OR voorzitter Wil Robben aan

bij de wens van de bestuurder. Wanneer de wensen van de diverse afdelingen naast

elkaar worden gezet, blijken er onderling wel grote verschillen te bestaan.

Bij PPD en Hulp & Staf (H&S) geeft
ruim 60 procent van de mede
werkers de voorkeur aan een vrij
te bepalen vakantie. Bij PTE en
GDE zien we een omgekeerd
beeld. Bij deze afdelingen gaat de
voorkeur duidelijk uit naar een
collectieve vakantie (61 resp. 59%).

CAO-A. en CAO-B
Ook tussen de medewerkers die
vallen onder CAO-A en CAO-B

zijn duidelijk verschillen aan te
wijzen. Het merendeel van de
CAO-B-ers (65%) wil het tijdstip

van vakantie liever zelf bepalen.
Opvallend is dat bij de CAO-A
medewerkers van PPD de ene
helft voor een collectieve vakantie
is en de andere helft voor een

vrije vakantie. Bij de overige afde
lingen zie je bij de CAO-A mede
werkers (met uitzondering van
H&S) een duidelijke voorkeur
voor een collectieve vakantie.

'No kids'
Medewerkers zonder kinderen, die

niet gebonden zijn aan de school
vakanties, geven de voorkeur aan

een vrije vakantie (62%). Dit geldt
vooral voor de medewerkers van

PPD en H&S (beiden 70%). Bij
PTE-ers en GDE-ers zonder 'kids'
is het verschil in voorkeur tussen

een vrije of collectieve vakantie
minimaal.

Op basis van de uitslag van de
vakantie-enquête heeft de OR
onlangs een voorstel aan de
bestuurder gestuurd. 'Hierin heb
ben we geprobeerd zo veel moge
lijk rekening te houden met de
belangen van alle medewerkers',
aldus Robben. 'Naar verwachting
zal de Bestuurder begin oktober
met een definitieve beslissing
komen.' (zie kader)

In % Totaal sitePPDPTEGDEH&S

Respons

68 67708654
3w

Vrij3wVrij3wVrij3wVrij3wVrij
Uitslag

47533664613959413763
CAO-A

64365050792176243367
CAO-B

35653070445644564159
Kids

604045SS792164365050
No kids

3862307049SI54463070

Laatste nieuws: Vakantieregeling 2003 bekend

De Bestuurder heeft het volgende besloten m.b.t. de vakantieregeling
2003:

• Voor 2003 geldt een vrije vakantie.
• Voor 2003 worden zes collectieve verletdagen aangewezen, waar

van er één voor rekening van LG.Philips Displays Eindhoven komt.

• Indien van bedrijfswege een collectieve vakantie zal worden aan
gewezen, heeft de medewerker voor 2003 recht op 2 compensatie
dagen. De afdelingen die, voor zover bekend, gebruik maken van
deze regeling zijn TTC (PPD) en SP (GDE).

• Medewerkers die in 2003 aan de collectieve vakantie deelnemen,

komen niet in aanmerking voor de collectieve verletdag die voor
rekening van LG.Philips Displays Eindhoven komt. De zes collec
tieve verletdagen voor 2003 zijn voor deze medewerkers voor
eigen rekening.

Voor deze laatste twee punten is nog wel instemming van de
ondernemingsraad vereist. De OR heeft hierover reeds een brief
naar de bestuurder gestuurd.



FransTolmet TaeYang,het zoontje van zijn Koreaanse lerares.

Van onze correspondent in Gumi: Frans Tol

De foto is genomen in een restau
rant waar we samen aten en waar

ik grapjes met Tae Yong zat te
maken. Daar heeft Trees, de vrouw
van Jos, deze prachtige foto van
gemaakt.
Integratie dus: zo'n overduidelijk
oosters jongetje met spleetoogjes,
en ik dan. We gaan wel eens voor
ons plezier 'kindertjes kijken', op
het speelplaatsje bij ons in de
buurt.

Groetjes uit Gumi!

Over spleetoogjes gesproken: mijn
zoon Michel en zijn vriendin Laura
waren ergens in een bus en daar
zaten 2 meisjes met elkaar het
uiterlijk van die westerlingen te
bespotten. Ze duwden met hun
vingers hun ogen rond, en lachen!
Stelletje pestkoppen ...
Vroeger deden wij natuurlijk het
zelfde met chinezen: wij trokken
onze ogen tot spleetjes en dan
praatten we er krom chinees bij.
Kortom, kinderen zijn hier niet
anders dan westerse kinderen.

Westerlingen heten hier ook wel
'puntneuzen'.Ach, je went eraan,
aan die oosterse neuzen .....

Frans To/

Voor de tweede keer in 'In Beeld'

een column van onze correspondent

in Gumi; Frans Tol.Frans is sinds sep

tember vorig jaar in Gumi. Hij werkt
aan de voorbereiding van nieuwe

CDT projecten zoals SuperSlim CDT.

I En verder als 'bruggenbouwer' tus
sen PPD en DRL Als 'oud-voorzitter'

van de redactieraad van 'In Beeld'

vond hij het een prima idee om voor

ons blad over zijn ervaringen in

Gumi te vertellen. Ook zijn collega

Jos Henrichs, die tegelijk met Frans

naar Korea is vertrokken, wil graag

I af en toe een bijdrage aan 'In Beeld'
leveren. In deze column vertelt Frans

over zijn pogingen tot het leren van
de Koreaanse taal.

leren zo allerlei namen van bewer

kingen en keukengerei.
Het Koreaanse woord voor groot
vader is 'harabodji' (spreek uit als
harabodzji). Jos en ik pesten elkaar
altijd met dit woord. Toen wij het
woord geleerd hadden, hoorde wij
in een park een meisje tegen haar

moeder zeggen:
'Harabodji
blablablah ...' en

dat ging over
Jos! Dus die zat
in zak en as, dat
hij al aangezien
werd voor

grootvader.
Tae Yong komt
wel eens bij ons
thuis en dan

speelt hij graag
met mij. Ook
harabodji
natuurlijk. Het
woord is niet
alleen voor een
familie relatie
maar ook voor

een eerbiedwaardige grijsaard.
Wij denken dan maar: ze kunnen
geen leeftijden van westerlingen
schatten ... Maar als je zo oud bent
als wij, ben je in Korea vaak al
grootvader! Of overgrootvader ....

Leer Koreaans,
voetje voor voetje ...

les en dan combineren ze dat met

praktische dingen: ze gaan samen
naar de supermarkt en krijgen les
in de namen van Koreaanse
soorten voedsel, ze maken thuis
samen eten klaar (bv kimchi) en

Het jongetje op de foto is het
zoontje van onze Koreaanse
lerares. Zij heet Pak Sun Ah, haar
zoontje heet Tae Yong (4 jaar).
Wij hebben ook wel contact met
haar buiten de les; bijvoorbeeld
's avonds uit eten. Ze komt ook

bij onze echtgenotes thuis voor

Wij (Arend, Jos, Frans) leren hier in Gumi Koreaans. Ik vind dat verschrikkelijk

moeilijk, maar het is een soort tegenprestatie voor al die Koreanen die zo

ijverig bezig zijn om Engels te leren. Voor de Koreanen is het net zo moeilijk

om Engels te leren, want er is geen enkele verwantschap tussen de talen. De

zinsbouw is heel anders (achterstevoren), de grammatica is heel anders en er

zijn weinig woorden die aansluiten op onze Europese woordenschat. Dus moet

je ieder woord als een telefoonnummer leren onthouden. En net als met

telefoonnummers: sommige gaan makkelijk en andere onthoud je nooit!

Je kan nog wel eens succes hebben met geïmporteerde woorden: een personal

computer is een 'peusónol kompjoetoh' en de bus terminal is de 'bosse

teurminal'.



Afdeling DA&F droom voor elke baas

Sneller en beter werk met minder mensen

De medewerkers van de afdeling DA&F, vlnr. Shirley Aaidering, Iris van Gestel,

Arjan Kamminga,jameela van Eijck, Ne/ly Hardenbol en Boudewijn Bons.

De afdeling Documentation, Administration en Facilities (DA&F) is een vitale

schakel binnen de PTE.Het vastleggen van tekeningen en al naar gelang behoefte

samenstellen van complete pakketten tekeningen is een secuur werk. Gebeurde

dit een aantal jaren geleden door een afdeling Archief van wel twaalf man, tegen

woordig doen twee dames hetzelfde werk. Ondanks dat het werk vier à vijf keer

meer is geworden, door de vele projecten in de diverse landen. Bovendien moeten

deze projecten sneller klaar zijn dan voorheen.

Meer werk, sneller en beter, door
minder mensen. We vragen de
betrokken medewerkers hoe zij
er in slagen deze droom voor elke
baas waar te maken. 'We werken
hard, dat is zeker, maar het is
vooral de automatisering die
ervoor heeft gezorgd dat we het
werk met minder mensen af kun
nen,' aldus een bescheiden Nelly
Hardenbol, die al 28 jaar dit werk
doet. Nelly zorgt ervoor dat de
gearchiveerde elektronische files
na controle worden doorgezet
naar het elektronisch archief. De

bijbehorende plots worden ook in
de documentendatabase ingelezen.
Aan de hand van een opdracht,
zorgen Shirley Aaidering en
Jameela van Eijck ervoor dat deze
opdracht door middel van een
12 nc opgehaald wordt uit
product configurator. Nadien
wordt deze opdracht door de
documentendatabase verwerkt

en naar de printer gestuurd.

Veranderingen
Omdat Nelly al zo lang in het
vak zit, heeft zij de veranderingen
allemaal meegemaakt. In het begin
werd er met kalktekeningen
gewerkt en moest je beginnen
met het zoeken van stuklijsten.
Het ging om de tekeningen van
A4 tot AO formaat, de repro zorg
de voor de afdrukken en daarna

moest je alles weer opbergen.
Later werden die kalktekeningen
op microfilm gezet. Met behulp
van een microfilmprinter werden
de micro's afgedrukt. Vooral de
onaangename geur van het papier
van de Ie microprinter zijn haar
bijgebleven. Shirley die er inmid
dels veertien jaar werkt, waarvan

maar liefst twaalf jaar op inleen
basis, heeft deze periode net niet
meegemaakt.
Elke morgen werden eerst grote
stapels microfilms en stuklijsten
opgeborgen, die een dag tevoren
werden gebruikt voor pakketten
samen te stellen. Elke week had
één van de dames ook baliedienst.

Tegenwoordig wordt aan de hand
van een 12NC opdracht een pak
ket samengesteld vanuit de data
base. Dit kan gaan om een
uitgebreide maakopdracht of een
simpelere informatieopdracht.

Geen simpel werk
Is een pakket compleet, dan zor
gen Iris van Gestel en Boudewijn
Bons van de repro dat de pakket
ten compleet worden uitgedraaid.
Het is altijd opletten geblazen dat
de volgnummers kloppen en dat
er geen tekeningen van onze
tekenkamer tussen de bestelde

pakketten terechtkomen. 'Het is
zeker geen simpel werk dat wij

doen,' aldus Iris en Boudewijn.
'Al zijn de secties van de teken
kamer. eindverantwoordelijk, wij
moeten alles controleren.' Ook

de mensen van de repro werken
hard. Er zijn tijden geweest dat
Boudewijn lange dagen maakte
vanaf 14.00 uur 's middags tot
's morgens vroeg. Op een gegeven
moment begon hem dat toch op
te breken, hetgeen natuurlijk niet
verwonderlijk is.

Minder contact
Handwerk heeft plaatsgemaakt
voor automatie bij de afdeling
DA&F van de PTE. Meer werk kan

hierdoor met minder mensen,

sneller gedaan worden. Toch
kleven er ook nadelen aan deze

ontwikkeling. Door de grote toe
name van de automatisering is er
veel persoonlijk contact verloren
gegaan, vindt Nelly. Zeker sinds de
afschaffing van de balie. Shirley is
het helemaal met haar collega
eens. Zij ziet de automatie duide
lijk als een verarming op het per
soonlijke vlak. Ook vindt zij het
jammer dat buitenstaanders vaak
niet in de gaten hebben hoeveel
werk zij eigenlijk verzetten.


