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Cor van Otterloo, projectleider BIC 142:

'Kosten componenten moeten met bijna kwart omlaag'

BIC 142 officieel van start. 'Met dit

project willen we in 15 maanden
tijd een besparing van 212 miljoen
dollar op de componenten glas,
kanonnen en afbuigspoelen reali
seren', legt Van Otterloo uit. 'In
percentages uitgedrukt, is dit een
gewogen gemiddelde van 22,3%.'
De kostenbesparing zal op drie
fronten worden gerealiseerd:
kosten van interne componenten
leveranciers, externe componen
tenleveranciers en overhead- en

overige organisatiekosten (OCOO)
(zie illustratie). 'Een goede samen
werking met zowel de interne als
externe componentenleveranciers
is bij deze ingrijpende besparings
operatie van groot belang', legt
Van Otterloo uit. 'Medio oktober

Cor van Otterloo ondertekent de BIC /42-overeenkomst.

kleinere beeldformaten is de

volgende doelstelling afgesproken',
legt Cor van Otterloo uit. 'Voor de
komende 15 maanden moet per
inch 1%kosten reductie worden

gerealiseerd.' Trekkers van het
BIC 505 en BIC 141 project zijn
CK Kim en Guy Leborgne.

BIC 142
Cor van Otterloo is naast zijn
functie als plantmanager LPD
Eindhoven en seniormanager PTE
de kartrekker van BIC 142 (One
For Two). Omdat de componenten
leveranciers componenten leveren
voor zowel CDT als CPT heeft het

project de naam gekregen One
For Two; één toeleverancier voor

twee projecten. 15 oktober jl.ging

BIC 505 (Five 0 Five) richt zich op
het verminderen van de kosten van

monitorbuizen (CDT). Doelstelling
van dit project is een kostenbespa
ring van 50% tot 2005. BIC 141
(One For One) heeft betrekking
op TV-buizen (CPT). 'Omdat je op
grotere beeldmaten "eenvoudiger"
kosten kunt besparen dan op de

Dit interview

vond plaats
voor de

recentelijk

aangekondigde

organisatie

wijzigingen.

Kostenreductie is een belangrijk speerpunt in het huidige LPD-beleid. Om de kosten

van zowel monitorbuizen (CDT), TV-buizen (CPT) als componenten terug te dringen,

zijn onlangs wereldwijd drie kostenreductiepro

gramma's van start gegaan: BIC (=Best In Class)

505, BIC 141 en BIC 142. Vrijdag 22 november jl.

ontvouwden de componentenfabrieken in het

Dorint hotel in Eindhoven hun kostenbesparings

pionnen in het kader van BIC 142. In een van de

volgende nummers van 'In Beeld' komen we op

de inhoud van deze plannen terug.
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hebben we een tweedaagse work
shop over de doelstellingen en

invulling van het BIC 142-project
georganiseerd. Alle betrokken
plantmanagers en de vice president

van LPD K.S. Cho waren hierbij

present.'

en successen uit te wisselen. 'We

meten dan of iedereen op target

ligt', legt Van Otterloo uit. 'Hoe een
ieder de kosten omlaag brengt, zal

per component verschillen. Het
maakt ons dan ook niet uit hoe

het doel wordt bereikt, als het
maar wordt bereikt.'

standigingen en financiële zaken.
General Manager PTE Kevin

Barrett neemt de algemene

operationele zaken, management
team zaken en bestaande

projecten voor zijn rekening.

BIC 142 Supporting team
Projectleider:
• Cor van Otterloo

COO-organisatie:
• Ben Kang
• Wilbert van der Eijk

• Jan Verstraten

CTO-organisatie:
• Maarten Zonneveld

• Yongho Um
• Ton Flaman

• Fons Sondag

• Hulp&Staf: Deze begeleidingscommissie is I maal bij elkaar geweest. Binnen

H&Sis aan de individuele medewerkers medegedeeld wat hun situatie is, Het

aankondigen van het vervallen van de functie heeft op een zo vroeg mogelijk
tijdstip plaatsgevonden om de medewerkers ruimschoots de tijd te geven een
andere baan te vinden.

• PPD: In de vorige 'In Beeld' heb ik aangehaald,dat binnen PPD de slogan 'Van

werk naar werk' niet optimaal werkt. Op moment van schrijven hebben echter
twee PPD-ers een nieuwe baan gevonden. Er zitten op dit moment nog 4 mede

werkers in bemiddeling bij SMART.De begeleidingscommissie blijft bezig om op

een creatieve manier oplossingen te bedenken!

Overdracht taken
Door de enorme hoeveelheid

werk die het leiderschap van BIC
142 met zich meebrengt, heeft Van

Otterloo een deel van zijn PTE

taken overgedragen aan Kevin
Barrett en het MT van de PTE.

Cor van Otterloo blijft in de

nieuwe organisatiestructuur als
seniormanager PTE onder andere

verantwoordelijk voor nieuwe
projecten PTE, eventuele verzelf-

• CGF: Er wordt hard gewerkt om alle CGF medewerkers naar een nieuwe baan

te begeleiden, Ondanks dit. en de goede insteek van het sociaal plan CGF -van
werk naar werk-, kan niet voorkomen worden, dat een kleine 100 CGF-medewer

kers van fase I begin januari in de ww terecht zullen komen. Alle medewerkers
die dit betreft, zullen binnenkort een brief krijgen.waarin hun voortgezette

bemiddelingwordt aangeboden, dit ook conform sociaal plan. De productie van
fase I stopt op 20 december. Dan volgt voor alle medewerkers een verdiende
collectieve vakantie van twee weken. Na nieuwjaar zal de begeleidingscommissie

het proces weer zorgvuldiggaan volgen.

loextemal !

! • intemal __J

CDT.targ&t COT-nowSao ••

Van elkaar leren
BIC 142 heeft een looptijd van
IS maanden. Januari 2004 moet het

project zijn afgerond. Elke maand
rapporteren alle 21 fabrieken over

de voortgang van het project aan
projectleider Van Otterloo.
Bovendien komen alle betrokkenen

elk kwartaal bijeen om ervaringen

CPT~largetePT -oow

2000

1000

2500

3000

Namens de redactie van 'In Beeld' wens ik u en uw familie

prettige feestdagen en een in alle opzichten gezond 2003!

Traditioneel in onze Nederlandse organisatie zijn de vrije dagen
tussen kerst en nieuwjaar. De een grijpt dit aan voor een
avontuurlijke reis of wintersportvakantie. terwijl de ander
wellicht kiest voor het thuisblijven in familiesfeer.
Eind van het jaar is ook de tijd van terugkijken en stilstaan bij
de dingen die voor ons of onze omgeving van belang en wellicht
minder prettig waren.Terugkijkend op het jaar 2002 valt op dat
we van vele collega's afscheid hebben moeten nemen en dat er
weer vele veranderingen in onze organisatie hebben plaats
gevonden. Zoals u onder andere in dit nummer kunt lezen.
zullen er ook in het nieuwe jaar weer de nodige veranderingen
en uitdagingen op ons afkomen. Na het stilstaan en terugkijken is
het op 6 januari dan ook weer 'Look at the future'.

Ton Danes
• Mechanische werkplaats PTE: Met de vakbonden is een pakket overgangs

maatregelen afgesproken. De OR heeft een positief advies uitgebracht.Alle
medewerkers zijn op de hoogte gebracht. De officiële start van het nieuwe

bedrijfT.M.S.(Tooling& MachiningServices) is op I januari 2003.We wensen
alle medewerkers vanT.M.S.een succesvolle toekomst toe!

Redactieraad Piet ArkesteiJn RAU / ; Ton Danes RE I;
Erik Lakerfeld RAD f /2, kamer 20; JooP Nagelkerke GDE TZ 3.

Redactiesecretariaat Rosalie van Amelsvoort RE p.

kamer 1/8.89280

Correspondenten Jan Hermans GDE TZ p;

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

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

Wil Robben (vz) OR RAU f /2; Jan van Rooij, PTE RAU 1/2;
Fred de Schrevel LWB; IvoVandormael TTC RAD !.
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 derVleut

• Nieuw Beoordelingsformulier: Vanafbegin oktober worden er workshops

gegeven aan leidinggeversover dit nieuwe beoordelingsformulier en de inhoud

van de LPDwaardes Speed, Innovation & Partnership. Tevens krijgen alle mede
werkers een uitnodigingvoor een voorlichtingssessie. Op welke manier is op

het moment van schrijven nog niet bekend. Maar het formulier wordt wel

wereldwijd ingevoerd voor CAO-B.

Lees verder op pagina 3

in beeld ~



Contract met beeldbuizenfabriek in Iron nu bijna rond

'Iraniërs aardig en zorgzaam volk'
De kogel is bijna door de kerk. Voor de Kerst verwacht Cor van Otterloo, senior

manager PTE, het contract met de beeldbuizenfabriek 'Alom Ara' in Iran te onderte

kenen. 'Met 90% zekerheid kan ik zeggen dat het project doorgaat. Maar 100% zeker

zijn we pas als de handtekeningen ook daadwerkelijk onder het contract staan. '

Aardig en zorgzaam volk
'De onderhandelingen met de
Iraniërs verlopen niet bijzonder
snel, maar wel prettig', aldus Van
Otterloo. 'Het is een erg aardig,
zorgzaam en gastvrij volk. De
manier van onderhandelen is

anders dan met Europeanen of
Amerikanen. Maar dankzij onze
ruime ervaring met andere cultu
ren kunnen we hier goed mee
omgaan.'
Naar verwachting zullen er in de
toptijd van het 'Alam Ara-project'
I 50 LPD-ers, waarvan een groot
deel PTE-ers, in Iran aanwezig zijn.

Van strenge religieuze ideeën zuI
len ze volgens Van Otterloo weinig
last ondervinden. 'Het merendeel

van de mensen is vrij modern.
Alleen het drinken van alcohol is,
ook voor buitenlanders, taboe.'

kanonnen en afbuigspoelen
worden geproduceerd.
De start van de productie is
gepland voor het vierde kwartaal
van 2004.Afgesproken is dat LPD
5 tot 10 jaar lang de componenten
zal leveren.

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.

i. De OR is tussende reorganisatiesdoor ook nogbezigmet plannente ontwik
kelen,samenmet het management,voor employability beleiden ouderen
beleid.Dezezullenbeginvolgendjaar openbaargemaaktworden.

:. Vrije vakantie 2003: Er zaleenvrije vakantiezijn in 2003. Diegenedie een
vrije vakantieheeft,krijgt in 2003 I daggecompenseerdvan LPDE.Die afdelingen,
die collectiefsluitenkrijgende 2 compensatiedagenvolgensde CAO. De OR
heeft instemmingverleendvoor eencollectievevakantievoor TTC en GDE/SP.
De OR heeftook instemmingverleendvoor 6 collectieveverletdagen,t.W. op
2,3 januari,30 mei en 29,30 en 31 december2003.

!. Er is eentussentijdseEWC (EuropeanWorks Council = Europese
OndernemingsraadLPD)bijeenkomstgeweestop 4 en 5 december.Hierin is
gesprokenover de kostenreductieplannenvano.a.BIC 141, BIC 142 en BIC 505

en de effectendaarvanop de verscheideneEuropesevestigingen.

Twee productielijnen
LPD levert in het 'Alam Ara

project' zowel equipment, techno
logische kennis als componenten.
PTE zal hiervan 80% voor haar

rekening nemen.
In de beeldbuizenfabriek komen in

totaal 2 productielijnen:
I productielijn voor de 21 FS en
21 RF,met een capaciteit van 1,1
miljoen buizen per jaar en I pro
ductielijn voor de 29SF en 29RF
met een capaciteit van 0,8 miljoen
buizen per jaar. Ook kunnen er

Vervolg van pagina 2

Cor uit. 'Een belangrijke aandeel
houder (44%) in het "Al am Ara
project" is IDRO. Deze semi-over

heidsorganisatie heeft belangen in
maar liefst 246 bedrijven in Iran.
Andere aandeelhouders in het

project zijn Pars Electronics (24%),
de gemeente Marand (30%) en de
toekomstige werknemers (2%).'

Overheid
Niet alleen LPD aasde op deze
grote opdracht. Ook Hitachi en

Samsung waren bij de competitie
betrokken. 'Zeker geen kleine
jongens', beaamt Cor. 'Wij zijn
dan ook best trots dat wij deze
competitie uiteindelijk hebben
gewonnen.'
De Iraanse regering heeft een
belangrijke stem in het 'Alam Ara
project'. 'Het project wordt onder
steund door het Iraanse Ministerie

voor Economische Zaken', legt

De beeldbuizenfabriek 'Al am Ara'

wordt gebouwd in het plaatsje
Marand in de streek Azerbajdzjan,
ongeveer 60 kilometer van de

grens van Turkije. 'Iran is voor ons
!=en interessante markt', vertelt Van
Otterloo. 'Er wonen maar liefst 70

miljoen mensen, waarvan 65% jon
ger dan 21 jaar. Bovendien wordt
in de nabije toekomst een "baby
boom" verwacht. Entertainment is

er nog nauwelijks. Zo heeft slechts
20% van' de mensen een Tv. De

ahetmogelijkheden voor TV's zijn
hi~r dan ook enorm.' Ook wat

betreft het vinden van geschikt
personeel ziet hij de toekomst
zonnig in. 'De Iraniërs zijn over het
algemeen goed opgeleid.
Bovendien is er door de hoge
werkeloosheid van 15% voldoende

arbeidspotentieel.'

De betrokkenen bij het Iran-project tonen de buizen die in

Iran zullen worden gemaakt.



PPD als eerste binnen LPD in Europa
van start met Six Sigma
Zal 'Six Sigma' voor LPD net zo'n eclatant succes worden als bijvoorbeeld binnen General

Electric? Henk van Haren, vanaf I augustus full time bezig met het introduceren van deze

manier van werken binnen de PPD, is hiervan overtuigd. 'Binnen de PPD waren wij al op de

goede weg qua Way ofWorking met Engineering for Processability (EfP). Met name de

statistische tools en basismethodiek lijken veel op die van Six Sigma. Met de komst van Six

Sigma als vernieuwde Way ofWorking, krijgen de opleidingen en de methodologie om

gestructureerd projecten uit te voeren opnieuw vaart. Six Sigma is een transparante en op

data gebaseerde besluitvormingsstructuur met twee cruciale vragen: " Show me the Money

and show me the Data ".'

PPD Six Sigma Team, staand: Joost Balder (I) en
Henk van Haren. Zittend: Remi Schmitt.

'De PPD is verantwoordelijk voor de

ontwikkeling van producten en pro
cessen aan de hand van zogenaamde

technische roadmaps.Via de diverse
PPD projecten brengen we onze

output naar de fabrieken in de vorm

van productkennis, implementatie van
nieuwe processen en industriële

ondersteuning. Om deze kennis

gestructureerd over te dragen heb je

een algemene 'Way ofWorking'
nodig, inclusief mijlpalen. Dit is allang
één van de competenties waarin

mensen begeleid en opgeleid worden
binnen de PPD', aldus Van Haren. 'Na

de joint venture is Six Sigma gekozen

als LPD company wide WoW De

filosofie ervan is gericht op besluit
vorming op basis van data en verbe

terde prestaties richting de klant. Het
is een meetinstrument voor product

quality en process capability. Het
streven is de uitval te reduceren tot

maximaal 3,4 producten per miljoen.
(3,4 ppm).'
Voor Van Haren is de wens van het

top management voor de overstap

helder. 'LG introduceerde Six Sigma
reeds enige jaren geleden als leveran-

cier van General Electric, de baker
mat van deze methode.' Inmiddels

is Six Sigma uitgegroeid tot een

wereldwijde standaard.Vanuit de

Executive Board in Hongkong
bereikten de PPD en de fabriek in

Aken het verzoek om als eersten

binnen de Europese LPD-organisatie
Six Sigma op te starten.

De Six Sigma werkwijze wordt ook

gezien als een belangrijke bijdrage
voor een gemeenschappelijke aanpak
van werkzaamheden binnen de Joint
Venture.

Champions
'De Griekse letter Sigma staat in de

statistiek voor het begrip spreiding.

Het aantal sigma's dat je spreiding
breed is, zegt iets over de proces
controle. Een hoge Sigmawaarde indi

ceert een laag aantal defecten. Het
gaat erom om zo weinig mogelijk

defecten per miljoen te halen', legt

Van Haren uit. 'Een 3 Sigma bedrijf
geeft maar liefst ±30 procent van de
omzet uit aan kosten om kwaliteit te
beheersen. We noemen dit in Six

Sigma jargon "Costs of Poor
Quality". Een 6 Sigma bedrijf daaren

tegen geeft "slechts" ± I0 procent uit
aan kwaliteitskosten. Ziedaar de

mogelijk te behalen winst door Six
Sigma op de juiste manier in te voe

ren. Let wel, een yield van 99% is
daarbij vaak nog niet voldoende. Om
deze kwaliteitsstandaard te halen,

worden er binnen het bedrijf zoge
naamde Champions als gecommit

teerden van het Six Sigma proces
benoemd.Voor de PPD is dit Wim

Brouwer. Six Sigma staat op de BBS

(Business Balanced Scorecard) waar-

in de belangrijkste zaken van de

organisatie worden bijgehouden en
de targets vastgelegd.'

Maar, in hoeverre is een yield van
bijna 100% reëel?Van Haren: 'Zou
jij vliegen met een maatschappij

waarvan 99% van de vliegtuigen de
eindbestemming haalt? Of zou je

bijvoorbeeld water drinken dat
voor 9S procent van de gevallen

gegarandeerd zuiver was? Dit soort
bedrijven kan gewoon niet functione
ren zonder een Six Sigma standaard
van werken.'

Positieve mindset
Om de nieuwe werkwijze binnen de
PPD te kunnen invoeren, stak Van

Haren allereerst zijn licht op bij het
zusterlaboratorium Device Research

Lab in Gumi, Korea. Ook zocht hij
onder andere contact met

prof. Does van de Universiteit van
Amsterdam. Twee workshops voor

het kernteam gaven het startschot
om de Way of working om te vor

men naar Six Sigma. Dit kernteam
bestaat onder meer uit mensen die

zich bezighouden met integratie

door het opzetten van een uniforme

taal, Way of working-coördinatoren
binnen DRL en de PPD alsmede

deskundigen op het gebied van statis
tische methodieken. Daarna volgde

de training voor de Champions op

4 april j.1..
Voor zichzelf formuleerde Van Haren

drie Six Sigma prioriteiten: opleiden,
het kiezen van thema's en het
bouwen van een basisinfrastructuur.

Vooral het kiezen van de juiste

thema's ziet hij als uiterst belangrijk

om een positieve mindset ten

opzichte van Six Sigma te creëren.
Veel projecten binnen de PPD zoals
bijvoorbeeld White Uniformity,

Microphony Improvement en Low
Temperature Pumping zijn volgens
hem al heel geschikt als Six Sigma

project. 'Uiteindelijk streven we

ernaar alle projecten volgens Six

Sigma WoW uit te voeren.'

Blackbelts en Greenbelts
Six Sigma specialisten worden op

twee niveaus opgeleid: Green Belt
en Black Belt. Centraal staat de

in beeld ~



HR Manager Jan Bernard KooIen

toepassing van de D(efine) M(easure)

A(nalyse) I(mprove) C(ontrol) stadia
in Six Sigma projecten. Greenbelts

hebben blijk gegeven van het kunnen
interpreteren van de nodige statis

tische data en hiermee problemen in
processen te kunnen oplossen.

Hierbij wordt gebruikgemaakt van

Minitab, een statistisch rekenpro-

gramma. Bovendien hebben ze mee

gewerkt aan twee Six Sigma projec
ten. Een Black Belt is een Six Sigma
projectleider die minstens drie Six

Sigma projecten succesvol beëindigd
heeft. Inmiddels zijn er al vier Green

Belt DMAIC cursussen verzorgd
door de instructeurs Joost Balder en
Remi Schmitt van het PPD Dedicated

Six Sigma Team. De Black Belt trai
ning wordt gedaan in samenwerking
met IBIS van de Universiteit van
Amsterdam. Green Beits en Black

Beits doen een examen na afloop

van hun training. Tijdens de eerst
volgende PPD Townmeeting zullen

de eerste wereldwijd erkende Six

Sigma certificaten worden uitgereikt.

Schouder aan schouder het nieuwe jaar in!
HR Manager Jan Bernard Kooien van de PPD is geen gemiddelde

Philipsman. Hij kreeg bij zijn aanstelling ook opdracht om anders te zijn

én te blijven. Niet per se beter, maar anders. Inmiddels anderhalf jaar in

functie heeft Kooien al heel wat veranderingen meegemaakt en tot

stand gebracht. Personeelswerk is binnen de PPD op managementniveau

gebracht. Fysiek zitten de diverse HR-medewerkers niet meer verspreid

over het erf, maar geclusterd op RE. 'Zo kunnen we van elkaar's

expertise profiteren', aldus Kooien. Verder ziet hij het als zijn

persoonlijke taak om in deze moeilijke tijden angsten weg te nemen

en goede mensen aan boord te houden.

Vanuit zijn achtergrond kent Kooien

de problemen die bij een overname

Jan Bernard Kooien: 'Nieuwe kansen en nieuwe waarden

geven houvast in moeilijke tijden'.

dan wel joint venture spelen, maar al

te goed. Als IT-specialist bij Digital
Equipment maakte hij de malaise in
'92-'94 in de IT branche mee. Nadat

hij zich rond zijn veertigste meer en
meer voor 'de mens' was gaan inte

resseren, stapte hij op advies van zijn
toenmalige chef intern over van het

Software Integratie Businesscenter
naar een staffunctie bij Personeels

zaken.Als manager van het
Businesscenter was hij het schakel-

punt tussen de HR-afdeling en de lijn.

Een opleiding in de richting van per

soneelszaken heeft hij niet gevolgd,
maar naar eigen zeggen heeft hij van
zijn collega's die wel allemaal over

de traditioneel vereiste papieren
beschikten meer dan voldoende

opgestoken om zich in de praktijk

staande te houden. Daarbij geven zijn
eigen belevenissen tijdens de IT
recessie en de overname in 1998

door Compaq hem ook in zijn
huidige job een schat aan ervaring.

Angst
Omdat hij al zo lang met dit bijltje

hakt, heeft hij de ontwikkeling van
pure outplacement-praktijk naar

echte loopbaanbegeleiding zien groei
enVooral in die tijd heeft hij geleerd

om met de andere partij aan tafel te
zitten. Ook heeft hij toen de angst

leren kennen die dan een rol gaat
spelen. Als bij beide firma's iemand
op dezelfde functie zit, wie wordt het
dan in de nieuwe situatie? Kooien:

'Je bent dan bezig met de invulling

van de nieuwe organisatie met

nieuwe posities, maar ook met die

van jezelf.' In elk geval is de les die

hij hier heeft opgestoken dat mensen
niet bang moeten zijn voor de toe

komst. 'Je moet het zien als een kans.
Misschien is het wel veel beter voor

je om eens iets heel anders te gaan
doen.'

Nieuwe kansen
In 2000 dacht hij zelf aan overstap
pen. Op de website van Philips treft

hij dan de vacature voor HR

Manager Innovation. Hij solliciteert
en wordt aangenomen. Zijn primaire
taak was het aantrekken van nieuw

potentieel. Nog in hetzelfde jaar een

nieuwe opdracht: een herstructure

ring in de PPD. En momenteel wordt
door Kooien en zijn HRM team

samen met de PPD hard gewerkt aan

de PPD organisatie van de toekomst.
Kooien: 'Wij mensen zijn snel geneigd

om terug te vallen op oude tradities.
Terwijl we juist de nieuwe LPD
situatie moeten zien als een nieuwe

familie, met nieuwe mogelijkheden en
nieuwe kansen en waarden, waarbij
nieuwe kansen en nieuwe waarden

ook houvast geven in moeilijke
tijden. Als HR Manager kun je dit

stimuleren door zaken die bijvoor

beeld uit motivation surveys en
werkgesprekken naar voren komen
actief te maken. '

Hard werken
2003 wordt volgens Kooien een

boeiend en interessant jaar. 'We
hebben hard te werken. Door onze

projecten gaan wij als PPD meer
dan 50 miljoen dollar toegevoegde
waarde leveren. Dit lukt alleen
schouder aan schouder.'



Nieuwe afvalwaterinstallatie voor LWB Eindhoven

Afvalwater regeneratiefabriek vriendelijk voor milieu

Sinds begin oktober beschikt LWB over een volledig geautomatiseerde afvalwaterin

stallatie. Deze installatie zorgt dat de afvoerstromen afkomstig van het regenereren

van de fosforen dusdanig worden gezuiverd dat het 'water' via de normale riolering

kan worden afgevoerd. Fred De Schrevel, Environmental & Quality Engineer bij

LWBE, is verantwoordelijk voor het beheer van deze ultramoderne installatie.

'De afvalwaterinstallatie is speciaal
voor ons op maat gemaakt', legt de
LWBE-er uit. Samen met e-Water

Group die mede voor ontwerp,
realisatie en exploitatie zorgde
hebben we dank zij wederzijdse
intensieve samenwerking dit
project binnen de afgesproken tijd
kunnen realiseren.

De installatie is volledig geautoma
tiseerd e'n werkt continu, 24 uur
per dag, 7 dagen per week.' Op
het beeldscherm van zijn computer
kan De Schrevel niet alleen het

functioneren van de installatie op
de voet volgen, maar ook de instal
latie op afstand bedienen. 'En als ik
niet op mijn plek zit, krijg ik even
tuele storingen automatisch via de
ingebouwde telefoon melder door.'

Fred de Schrevel bij de nieuwe afwaterinstallatie op Ra.

Schadelijke stoffen
De installatie heeft een plaatsje
gekregen in een gemoderniseerde
ruimte naast de regeneratiefabriek
op Ra. 'In deze fabriek wordt de
rode fosfor geregenereerd', legt
De Schrevel uit. 'Bij dit productie
proces komen afvalstoffen vrij, die
schadelijk zijn voor het milieu. Met
deze nieuwe afvalwaterinstallatie

zijn we in staat alle schadelijk stof
fen uit het water te halen, zodat
het zonder problemen voor het
milieu in het riool kan worden

geloosd.'

Tank van 20.000 liter

Aan de hand van een overzichtelijk
schema legt de beheerder de wer
king van de afvalwaterinstallatie uit.
'De drie afvalstromen uit de rege
neratiefabriek worden gescheiden
opgevangen en behandeld, dit
omdat het zowel zure als alkalische

stromen betreft. Om gevaarlijke
situaties te voorkomen, wordt de
afvoerstroom die de stof chloor

bleekloog bevat eerst afzonderlijk
in de zogenaamde "redox" tank
gereduceerd en grof geneutrali
seerd. Pas daarna worden de drie

afvalstromen gezamenlijk in de
neutralisatietank met behulp van
zoutzuur en natronloog geneutrali
seerd.' De geneutraliseerde vloei
stof stroomt vervolgens in een
enorme buffertank. Deze

'Dortmunder Tank' heeft een capa
citeit van maar liefst 20.000 liter.

'Om het gewicht van deze tank te
kunnen dragen hebben we de
vloerconstructie zelfs moeten ver
sterken.' Vanuit de 'Dortmunder

tank' wordt de vloeistof vervolgens
in een zogenaamde 'decanter'
gepompt, die water en vaste stof
fen in een continu proces van
elkaar scheidt. Om er zeker van te

zijn dat ook de kleinste deeltjes
vaste stoffen verdwenen zijn,gaat
het water ook nog eens door een
Westfalia Centrifuge. 'Het water
dat uit deze centrifuge komt, is vrij
van schadelijke stoffen en kan veilig
op het riool worden geloosd', aldus
De Schrevel. 'De vaste stoffen

die na het scheidingsproces over
blijven, haalt het chemisch verwer
kingsbedrijf Sita op.'

Opening
Vrijdag 22 november jl. vond de
officiële opening van de nieuwe
regeneratiefabriek en de bijbeho
rende afvalwaterinstallatie plaats.

Managing Direaor Cees van Dongen (I)

en Operationsmanager Hugo De/issen

verrichten de openingshandeling door

150 ton regeneraat uit de

centrifuge te takelen.

Een groot aantal medewerkers
maakte van deze gelegenheid
gebruik om samen met hun part
ner de nieuwe aanwinsten van

LWBE te komen bekijken. Ook was
een aantal genodigden aanwezig
waaronder enkele LPDE'ers die

uit hoofde van hun functie bij dit
project betrokken waren en
natuurlijk enkele klanten en leve
ranciers. Onder het genot van een
hapje en een drankje werd bewon
dering uitgesproken voor de
prestatie die door LWBE was neer
gezet door deze ruim opgezette
fabriek te bouwen zonder het

milieu tijdens productie met
schadelijke stoffen te belasten.

Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie vindt dit
keer plaats op maandag
6 januari. Een paar dagen later
dan we gewend zijn, omdat
iedereen op 2 en 3 januari
vrij is.Van 8.30 uur tot 10.00
uur is er gelegenheid om je
collega's een gelukkig nieuwjaar
te wensen in gebouw
RF-beuk 2.Voor de inwendige
mens wordt uiteraard gezorgd!
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Van onze correspondent in Gumi: Frans Tol

'Win-Win door Employabi/ity'

'buiten de kring' betekent geen samen

werking en geen resultaat.

Frans Tol

Dus als ik zaken wil doen met een

Koreaan, moet ik een persoonlijke rela

tie met die persoon hebben. Hij moet 'in
de kring' zijn! Zelfs via een afstandelijk
medium als e-mail wordt die relatie

benadrukt. Je zal het misschien wel

gezien hebben: een mail van een
Koreaan begint vaak met een regel die
niets met de zaak te maken heeft. 'Hoe

was je weekendt, 'Heb je een prettige

vakantie gehad?', 'Het weer wordt
winters; hoe is het bij jullie?'. Deze

openingszin dient om te bevestigen dat
je inderdaad een relatie hebt en dat je

dus zaken met elkaar kunt bespreken!

Want om 'in de kring' te blijven moet je

ook de persoonlijke relatie zichtbaar
onderhouden, zelfs met e-mail.

Zonder deze relatie is er in feite geen

duidelijke afspraak te maken.

't Is maar dat je 't weet!

Het verschil zit 'm in de werkrelatie met

mensen 'buiten de kring'. In Nederland
kun je jaren met iemand zakelijk samen

werken zonder dat hij of zij 'in de kring'
is, terwijl je samen hele goede resultaten
kunt bereiken. Dat is in Korea niet zo;

duidelijke stap; je moet samen op kamp

of in de kroeg geweest zijn of samen
een probleemsituatie het hoofd geboden
hebben. Dat kennen we in Nederland
net zo.

Onul kiboen
ottèjo?

Van de andere kant vind je in de

werkrelatie hele 'warme' verhoudingen.

Ik noem dit verschijnsel 'in de kring' en
'buiten de kring'. In de kring is vriend

schap en vertrouwen; erbuiten niet.
Dat wordt ook door de manier van aan

spreken duidefijk gemaakt: Ria wordt
door haar Koreaanse vriendin als "onni"

(= oudere zuster) aangesproken, onze

Koreaanse lerares gebruikt wel eens
"azjoshi" (= oom) als ze mij aanspreekt.
Om 'in de kring' te komen is een

Met deze kreet begroet onze Koreaanse lerares ons meestal. Het betekent zo ongeveer:

'Hoe voel je je vandaag?' Dat hangt er van af: Is het vanmorgen weer eens een vechtpartij

geweest om met de auto de woonwijk uit te komen? Want in het verkeer maak je Koreanen

op z'n slechtst mee. (Dat is in Nederland niet zo veel anders ...). Maar ook buiten het verkeer

kom ik in Korea situaties tegen, waarbij de andere mensen zich naar onze maatstaven

onverschillig of zelfs regelrecht onbeschoft gedragen. Voordringen bij het stoplicht of aan

de balie bij het postkantoor, op straat lopen alsof zij recht op de hele straat hebben, het is
allemaal wat extremer dan in Nederland.

De Ondernemingsraad (OR) heeft onlangs een voorstel bij de bestuurder neergelegd waarin zij het

Algemeen Plant Management Team (APMT) van LPDE vraagt de medewerkers te stimuleren zich

op hun toekomst te oriënteren. 'Sinds de start van de Joint Venture LG.Philips Displays medio 200 I

hebben we verscheidende reorganisaties achter de rug', vertelt OR-voorzitter Wil Robben. 'Het

personeelsbestand is hierdoor teruggebracht van 1400 naar 800 medewerkers per maart 2003.

En waarschijnlijk blijft het hier niet bij.' De OR vraagt de bestuurder daarom nu al te werken aan

de kansen voor de medewerkers om ook in de toekomst aan het werk te blijven, binnen of buiten

LPD. 'Win-Win door Employability is hierbij het uitgangspunt', aldus Robben: 'flexibiliteit voor de

werkgever en werkzekerheid voor de werknemer.'

Employability houdt voor de OR

het volgende in:
• de medewerkers bewustmaken

van de koers van het bedrijf;
• een heroriëntatielijn voor

korte-, midden- en lange termijn
zichtbaar maken voor de mede

werkers;

• een loopbaancentrum starten
voor iedereen die zich wil

oriënteren op zijn of haar toe

komst op korte of lange termijn;

• afspraken vastleggen tussen
werkgevers en werknemers

voor wat betreft het tijdstip van

uitstap van de medewerkers om
zo de kennis en kunde voldoen

de lang in het bedrijf te houden;

• kostencompensatie voor

com petentieverbred ing;

• de groepsleider treedt op als
coach die de medewerkers

begeleidt in het werken aan hun

'employability'.
'Op deze wijze biedt het manage
ment de werknemers de kans om

aan hun toekomst te werken', legt
de OR-voorzitter uit. 'Maar ieder-

Voor een eerste kennismaking

met uw mogelijkheden, breng
een bezoek aan de site van het

loopbaancentrum:

http://www.philips.nl/loopbaan
centrum

een blijft uiteindelijk natuurlijk wel

zelf verantwoordelijk voor de

invulling ervan.'

Het OR-voorstel 'Win-Win door

Employability' is al in het APMT

besproken. 'In Beeld' houdt u op
de hoogte!

• Iris van Gestel heeft het

redactiesecretariaat van

'In Beeld' overgedragen aan
Rosalie van Amelsvoort

(89280). Iris bedankt voor
je jarenlange inzet!



'Bouwen voor een ander ;s bouwen aan jezelf'
Verre, avontuurlijke reizen zijn heel gewoon voor Silvia Wouters, Change Manager bij

de DITS helpdesk. Zo trok ze al te voet door de Himalaya en rond de jaarwisseling

reist ze drie weken door Vietnam. Maar haar reis in november naar de Dominicaanse

Republiek zal haar nog lang heugen. Als vrijwilligster draaide ze twee weken mee in

een ontwikkelingsproject van de Stichting World Servants om drie klaslokalen te bou

wen voor een school in het straatarme stadje San Juan de la Maguana. Lichamelijk

was het afzien. Haar handen kapot gewerkt, overal spierpijn maar vol van indrukken

en belevenissen is ze al weer plannen aan het smeden voor een volgend trip voor het

goede doel. Het mooie van deze weken vindt ze dat het motto van World Servants:

'Bouwen voor een ander is bouwen aan jezelf, helemaal waar blijkt te zijn.

Silvia wist tijdens de bouw aardig

haar 'mannetje' te staan.

Goed gevoel
'We hebben hard gewerkt', aldus
Silvia.'En tegenslagen moeten trot
seren. Een gedeelte van het gereed
schap en werkhandschoenen waren
vanuit Nederland meegenomen,
maar een ander deel en de bouw

materialen kwamen van plaatselijke
leveranciers. Helaas bleken de

meeste spullen de Gammatest niet
te kunnen doorstaan. Zo ging de
betonmolen keer op keer stuk en
viel de stroom om de haverklap
uit.Vanwege de temperatuur, wordt
de cement snel hard als je niet
zorgt dat het in beweging blijft.'
Ondanks alles stond het casco bin
nen twee weken. Silvia:'Als we een

week langer hadden kunnen blijven,
was het dak erop geweest en had
den we ook nog alles geschilderd.'
De schoolleiding was in elk geval
erg tevreden met de geste uit
Nederiand.Als dank voor de

schoollokalen en de achtergelaten
spulletjes, kregen de vrijwilligers bij
vertrek een feest aangeboden. Een
lokale muziekband leerde hen de

Merengue te dansen opdat ze in de
hemel zouden komen. Maar, als je
bij tropische temperaturen in een
spijkerbroek en een T-shirt van
's morgens tot 's avonds voor het
goede doel in de weer bent, zal
dat ook wel zonder de Merengue
lukken, denken wij.
Silviazelf heeft behalve haar

kwetsuren een goed gevoel aan het
project overgehouden. Vooral de
gastvrijheid en de vrolijkheid van
de mensen, ondanks de armoede,
hebben diepe indruk op haar
gemaakt. 'Mensen zijn daar met
eerste levensbehoeften bezig en
dat is echt. Wij hebben het allemaal
zo goed, waar gaat het bij ons nou
eigenlijk over', mijmert ze .

deelnemer zijn eigen reis van zo'n
€ I 100,- . Collega's van Silvia spon
sorden haar vlak voor vertrek nog
met een envelop met € 157,-.
Dit was een complete verrassing
voor haar.Wekenlang had ze zich
immers moeten verdedigen tegen
forse kritiek van diezelfde collega's
die vonden dat het geld beter
rechtstreeks aan de lokale bevol

king ten goede zou kunnen komen.

Om de nieuwsgierige kinderen weg
te houden bij de bouwplaats werd
er een kinderprogramma gemaakt
waarvoor Silviade opzet heeft
gemaakt. Om beurten hebben
groepjes deelnemers dit program
ma uitgevoerd. Een cultureel uit
wisselingsprogramma waarbij kin
deren uit Nederland onder meer

tekeningen hadden gemaakt voor
de kinderen daar vormde de rode
draad. Tassen vol materiaal zoals

tekenspulletjes, pennen, petjes en
schmink gingen mee op de heen
reis. Het kinderprogramma liep als
een trein.AI na enkele dagen hoor
de Silvia's morgens als ze naar de
bouwplaats liep, uit alle windrich
tingen haar naam roepen. 'De kin
deren hingen aan mijn T- shirt en
vochten om mijn werkschoenen te
kunnen dragen.' Op de bouw heeft
Silvia haar handen kranig uit de
mouwen gestoken bij temperatu
ren van zo'n 35°C. De eerste

beginselen van het bouwvakkersvak
kreeg de groep bijgebracht door
de plaatselijke aannemer die bij het
project betrokken was. Achteraf
was hij zeer te spreken over de
prestaties van de groep.

Van huis uit is SilviaWouters

kinderverzorgster en van IT weet
ze ook wel het een en ander.

Bouwervaring heeft ze echter niet,
laat staan dat ze ooit eerder een
troffel in haar handen had. De

vraag rijst dan hoe een LG.Philips
Display-medewerkster nou
terechtkomt in zo'n bouwproject?
Haar contacten met Atos Origin
blijken hier een cruciale rol te spe
len. Dit bedrijf ondersteunt al twin
tig jaar allerlei goede doelen via
het door de eigen medewerkers in
stand gehouden Derde Wereld
Fonds.Vanwege het jubileum deed
dit fonds dit jaar een extra duit in
het zakje en vertrokken 8 novem
ber zo'n dertig vrijwilligers naar de
Dominicaanse Republiek. Het zou
bepaald geen snoepreisje worden.
Geen luxe hotel, maar een eenvou
dig onderkomen als verblijfplaats.
Ook had de groep van tevoren
afgesproken dat er bij wijze van
voorbeeldfunctie tijdens de reis
geen druppel alcohol genuttigd zou
worden. Bovendien betaalde elke

Si/via maakte de opzet voor het kinderprogramma.
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