
Afscheid HR-manager Karel Heylen:

'Alsje er klaar voor bent, komt een nieuwe kans voorbij'

Human Resources manager Karel Heylen nam I februari jl. met

pijn in zijn hart afscheid van LPDE. Met pijn vanwege het feit dot

er een einde is gekomen aan een mooie periode van collegialiteit

en samenwerking in een goede sfeer. Nu zijn eigen afdeling geheel

volgens het Masterplan Hulp en Stof is afgebouwd, werd het tijd

voor Heylen om uit te zien naar een nieuwe taak. Op de High Tech

Campus wacht hem een uitgelezen kans om als projectmanager

een afdeling HRlservices voor de huidige en toekomstige campus

bewoners van de grond of op te bouwen. Een mooie kans op het

juiste moment. Toch?
Nieuwe oPdracht kwam voor Karel Heylen als geroepen.

Hulp- en Staf is inmiddels sterk

gereduceerd, de kanonmontage
afgebouwd en de eigen HRM-dienst
verdampt. De nieuwe opdracht
kwam zo ongeveer als geroepen.
Toch heeft Heylen zich nooit echte
zorgen gemaakt over zijn toekomst.
Dat zou trouwens evenzo moeten

gelden voor anderen. Als vrijetijds-
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filosoof is hij ervan overtuigd dat als
iemand ergens 'klaar' voor is, hij ook
de kans krijgt om deze taak op zich
te nemen. Heylen kreeg op deze
manier zelf menige kans, maar hij
heeft er ook steeds zelf naartoe

gewerkt. 'Ik ben altijd bereid
geweest om de bakens te verzetten
en een nieuwe professionele weg in
te slaan.Als je mijn CV erop naslaat,

zie je dat ik consequent om de vijf
jaar iets anders ben gaan doen.'
Inderdaad is zijn loopbaan een

schoolvoorbeeld van employability.
Minimaal om de vijf jaar iets anders
wat betreft discipline, land en/of
functie. Begonnen als product- en
procesontwikkelaar bij Philips
Lighting in Turnhout komt Heylen
via Industrial Engineering (O&E)
terecht bij Opleidingen en
Trainingen. In 1985 verlaat hij

Turnhout en wordt opleidings
functionaris bij TeDe om achter
eenvolgens op dit complex diverse
functies te bekleden. Heylen heeft
met uitzondering van het laatste jaar
met veel plezier bij eomponents
gewerkt. Toen ik hier in 1985 kwam,
trof ik een club van overwegend
hardwerkende en gemotiveerde
mensen aan. Ook ging het hier ver
geleken met andere divisies binnen
Philips, minder bureaucratisch aan
toe.' In zijn nieuwe functie hoopt de
vertrekkende HR-manager dat hij
erin slaagt een fijn team samen te

stellen dat hópelijk even hecht
wordt als de club die hij kwijtraakte.
In elk geval vindt hij het prettig om
weer eens actief te zijn in een
opbouwfase. Dit, in tegenstelling tot
de laatste jaren waarin hij naar zijn
gevoel voornamelijk is bezig geweest



i. PPD: De reorganisatiebij PPDis afgerond.Alle VROM-mers enWijkers zijn weg.Vande

14 wijkers hebbenmaar4 man op tijd een baangevonden.De rest is op de ontslagdatum

in de ww terechtgekomen! De sloganin het SociaalPlan'Vanwerk naarwerk' heeft hier

niet optimaal gewerkt. Deze begeleidingscommissieis gestopt!

• CGF: Begin2002 bestond de personeelsbezettingvan eGF uit zo'n 400 personen.Van

de medewerkers(± 100 personen) die ondankshard werken er niet in geslaagdzijn een

nieuwe job te vinden en die per 1-1-2003 in de ww terechtgekomenzijn,hebbenzich

9 personenaangemeldvoor verdergaandebemiddelingmiddelsSMART.

Op dit moment hebbenvan de resterende88 personen alweer 6 personeneen nieuwe

baangevonden.Extra aandachtvanzowel begeleidingscommissieals managementgaatuit

naarde groep 50+.

met afbouwen. Ook nieuw is het

gevoel om niet direct geconfron
teerd te worden met de hete adem

van de business. 'Op de Campus

gaat het er wat relaxter aan toe',

aldus Heylen.

Vijf petten
Met het vertrek van Heylen raakt

LPDE niet alleen een HR-manager

kwijt. Heylen droeg bij zijn vertrek

maar liefst vijf functionele petten.

Voor al deze taken zijn inmiddels

opvolgers aangewezen.

De operationele HR-taken worden

tijdelijk waargenomen door Wilke

Born. Zijn taken als holding direc

teur van de LG.Philips Displays
Netherlands BV en bestuurder

van de Gemeenschappelijke

Ondernemingsraad neemt Cor

van Otterloo op zich. Jan Bernard
Kooien wordt als hoofd Sociale

Zaken LÇ.Philips Displays de Iinking

pin tussen de Sociaal Economische

afdeling en de plants in Nederland.

Ton Danes tenslotte is met ingang
van I februari belast met het

Sitemanagement.

Geen groots feest
Vrijdag 31 januari was de laatste

werkdag van Karel Heylen. Voor

hem geen groot feest met toeters

en bellen maar in plaats daarvan

een stukje gebak met koffie en een

etentje voor zijn naaste medewer

kers. 'Een groots feest achtte ik

gezien de economische situatie niet

gepast', aldus de bescheiden Belg.

Hoewel hij zijn best heeft gedaan

om alle lopende zaken netjes af te

wikkelen, blijft hij in voorkomende

gevallen bereikbaar voor zijn opvol

gers. Omdat het computersysteem

van de Campus niet kan communi
ceren met dat van deze site, zal er

waarschijnlijk telefonisch overleg

plaatsvinden. Hoewel; hij kan natuur

lijk ook best zelf even langskomen.

In kilometers is de Campus immers

precies even ver van zijn woonhuis

in Kasterlee als dit complex.

Beste lezer

Verantwoordelijkheid loopt als een rode draad door ons leven.
Als kind krijgen we in de opvoeding al een vorm van verant
woordelijkheidsbesef bijgebracht.
Ook verder in onze loopbaan kunnen we verantwoordelijkheid
krijgen enlof nemen. Dat het hebben van verantwoordelijkheid
niet altijd even makkelijk is, blijkt uit de moeilijke afweging die
men als verantwoordelijke moet maken over bijvoorbeeld
reorganisaties of wel of geen oorlog tegen Irak.
Ook in onze eigen organisatie moeten door de steeds sneller
wisselende situaties vaak ingrijpende beslissingen worden
genomen. In veel gevallen neemt iemand anders de beslissing,
echter ieder van ons is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar
inzetbaarheid. Het project 'Employability' wat nu is gestart, is
een goed hulpmiddel om deze verantwoordelijkheid te kunnen
nemen. In dit en volgend nummer leest u hier meer over.

Wij wensen u weer veel informatief leesplezier

Ton Danes
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• Hulp&Staf: BinnenH&S is aande individuele medewerkersmedegedeeldwat hun

situatie is.Het aankondigenvan het vervallenvan de functie is op eenzo vroeg mogelijk

tijdstip gedaanom de medewerkerszo ruimschoots de tijd te geveneen andere baante

vinden,Eenaantalvan hen heeft reeds met succeseen nieuwe baangevonden!

• Mechanische werkplaats PTE: De verzelfstandigingtot TMS is m.i.v. 1-1-2003 een feit!

Bij terugkomst van vakantievan een ex-OR-Iid zal gesprokenworden over de instelling

van een personeelsvertegenwoordiging(PVT of OR!) We wensen alle medewerkersvan

TMS nogmaalseen succesvolletoekomst toe!

t. Vrije vakantie 2003: In 2003 is er een vrije vakantie.Om dit in goede banente leiden

voor medewerker en bedrijf zullen richtlijnen worden opgesteld.Deze zijn in het APMT
van 7 februari behandeld!

• Het verhaalover employability van de nieuwjaarsvieringis met gemengdegevoelens

ontvangen!De reactiesvarieerden van 'geschokt' tot 'een duidelijk verhaal'.Eenwerk

groep bestaandeuit JanBernard Kooien,RoelieJoekema,Margot van Dooren en

Wil Robben is bezigmet de uitwerking hiervan.Eeneerste plan is besproken in het

APMT van 7 februari jl. Meer hierover leest u op pagina 10.

i. Er zijn adviesaanvragen bij de (G)OR binnengekomenvoor de volgendevoorgenomen
besluiten:

* Wim Brouwer als nieuwe bestuurder voor LPDE

* eor van Otterloo als nieuwe bestuurder voor LPD Netherlands

* Eenverzelfstandigingvan de PTESparePartsServices

• In de OV van 6 februari is de situatie m.b.t.de poort aan de Koenraadlaan besproken.

Het APMT heeft besloten dat m.i.v.24 februari als proef voor 3 maandendeze poort

's morgensvan 7.30 - 8.30 uur en 's middagsvan 16.30 - 17.30 uur open is.Daarmee is

tegemoet gekomenaande wens van de achterban.

Voor vragen be/Wil Robben (voorzitter OR), tel. 84467 of 0623833083.

in beeld ~
,



Medewerkers nemen afscheid van 'hun' fabriek

'CGF zit in je bloed'
Het is vreemd om de laatste keer de Central Gun Factory (CGF) binnen te gaan.

De anders zo levendige fabriek is stil. Het merendeel van de vijfhonderd CGF-mede

werkers heeft inmiddels de fabriek verlaten. Sinds januari jl. werken er nog tachtig

mensen. Ook zij zullen in de loop der maanden 'hun' fabriek verlaten. April a.s. sluit

de CGF definitief haar poorten. 'Ik zal met pijn in mijn hart afscheid nemen', vertelt

CGF-manager Stef Mullenders. 'De CGF was en is nog steeds een heel bijzondere

fabriek. CGF is als een virus dat in je bloed gaat zitten en nooit meer weg gaat. '

Tijdens het afscheidsinterview met
Stef Mullenders komt regelmatig
een medewerker 'binnenvallen'.

Deze 'open deur politiek' is ken
merkend voor de wijze waarop
Stef met zijn medewerkers
omgaat. 'Een goede communicatie
met je medewerkers en je als
management kwetsbaar op durven
stellen, is enorm belangrijk', vertelt
de manager. 'We hebben de mede
werkers tijdens het afbouwproces

Ster Mullenders: 'Je kwetsbaar op durven stellen,

;s enorm belangrijk.'

door middel van informatiebijeen
komsten en het wekelijkse
nieuwsbulletin "Monday Mail"
steeds van alle ontwikkelingen op
de hoogte gehouden. Daarnaast
hebben we vele persoonlijke
gesprekken gevoerd. Dankzij deze
persoonlijke aandacht en het
goede contact is de vertrouwens
band tussen management en
medewerkers niet geschaad. En
daar ben ik heel dankbaar voor.'

Emotioneel
Vrijdag 20 december vond voor
alle CGF-ers een gezamenlijke
Kerstlunch plaats. 'Deze lunch was

voor een groot deel van de
CGF-ers tevens het moment van
afscheid', vertelt Stef. 'Het was een

mooie, maar ook emotionele bij
eenkomst. Er is gelachen, maar
ook door menigeen een traantje
gelaten. Ook door mijzelf.Afscheid
nemen van mensen waarmee je in
de afgelopen jaren een bijzondere
band hebt opgebouwd, valt niet
mee.'

Namestovo
De overdracht van de kanon

productie naar Namestovo is
inmiddels voor negentig procent
afgerond. In deze Slowaakse stad
worden sinds I januari jl. alle
typen kanonnen, met uitzondering
van de Wide Screen, geproduceerd.
De productie van dit kanon vindt
voorlopig nog even bij de CGF
plaats. Stef: 'Het was nog even
spannend toen Namestovo in
januari volledig van start ging,
maar het is gelukkig allemaal goed
verlopen.'

Saamhorigheid
Wanneer de CGF-manager terug
blikt op de afgelopen anderhalf
jaar staat vooral de sessie in het
Evoluon, waarin hij de sluiting van
de CGF aan alle medewerkers
aankondigt, hem in het geheugen
gegrift. 'Hoe raar het ook klinkt,
dit was een enorme ervaring.
Opvallend was dat ik toen, en ook
later op moeilijke momenten,
nooit enige vorm van agressie bij
de medewerkers heb geproefd. Er
werd wel geklaagd en er was ook
veel verdriet, maar de saamhorig
heid voerde toch de boventoon. Ik

denk dat het belangrijk is dat we
de mensen perspectief hebben

geboden en hen hebben gestimu
leerd de toekomst in eigen han
den te nemen. "The best way tot
predict your future is to create it
yourself'.'

Vijftig plussers
Zeventig procent van de vaste
CGF-medewerkers was eind
december in het bezit van een
andere baan. Een mooi resultaat

vindt Stef. 'Al had ik natuurlijk
liever een score van honderd

procent gezien.' Van de tachtig
medewerkers die de CGF bij de
start van het nieuwe jaar nog telt,
hebben twintig inmiddels een
andere job. 'De laatste loodjes zijn
zwaar', geeft de CGF-manager toe.
'Maar we zullen voor de overige
zestig medewerkers, waarvan een
groot aantal ouder is dan vijftig
jaar, ons uiterste best blijven
doen.' Over de inzet van SMART

in het proces van 'Werk naar
Werk' is Stef bijzonder te spreken.
'SMART heeft laten zien dat het

een goede bemiddelingspartner is
met een groot inlevingsvermogen.
Ze hebben zich echt uit de naad

gewerkt voor ons.' Ook het mid
denkader van de CGF, het
management team, de OR-verte
genwoordigers José Prinsen en
Angelique Abels, de Hulp en
Stafafdeling en dokter Wouthuis
bewondert hij om hun grote inzet.
'Daarnaast heb ik ook aan mensen
buiten de CGF, zoals Cor van

Otterloo en Karel Heylen, veel
steun gehad.'

EBD Sittard
Het merendeel van de 'baanvin
ders' werkt inmiddels weer in de

productie of in aanverwante ter
reinen als magazijn of logistiek.
Maar er zijn ook medewerkers
met een compleet andere baan.
Zo werken bijvoorbeeld drie
medewerksters als tandartsassis

tente, ruim tien mensen in de zorg
en weer een ander als administra

tief medewerkster of receptionis-



te. Ook Stef zelf is inmiddels in
het bezit van een andere baan.

Met ingang van I maart krijgt hij
de verantwoording over de com
ponentenfabriek EBD in Sittard.
'Ik heb al twee keer eerder een

aantal jaren in Sittard gewerkt,
maar de situatie waarin ik nu

terecht kom is wel anders. Bij de

Manager Jeroen van Velzen:

EBD moeten van de vijfhonderd
medewerkers tweehonderd men

sen op zoek naar een andere
baan.' Op de vraag of hij zo snel
na de afbouw van de CGF meteen

weer een reorganisatie aankan,
antwoordt hij bevestigend. 'Ik zie
dit toch weer als een nieuwe uit

daging. Revitaliseren is iets anders

dan sluiten. In Sittard werken, net
als bij de CGF, veel goede mensen.
Met elkaar gaan we ervoor knok
ken. Ik heb er alle vertrouwen in

dat ook dit gaat lukken.'

E.lektronicac/ub als kennispool voor de klant
'Toen de LFD-activiteiten gestaakt werden, was dat wel even balen. Maar het getuigt

volgens mij van een weinig professionele houding om dan te gaan zitten kniezen.

We zijn meteen weer aan de slag gegaan.' Manager Electronics Jeroen van Velzen

stapte met zijn mensen van LFD over naar de PPD. Daar werden ze met open armen

ontvangen. Binnen de PPD bestond al langer de wens voor een forsere elektronica

club. Van Velzen ziet het als zijn taak om met zijn groep zowel dicht bij de business te

blijven als heel ondernemend en vernieuwend bezig te zijn.

De PPD gaat zich in de toekomst
meer en meer toeleggen op elek
tronica, om tegemoet te komen
aan de behoefte van de klant aan

ondersteuning op dit gebied. Nu
de klant zich meer en meer toe

Ie'gt op flat panel, blijft er minder
capaciteit en geld over voor de
applicatie van de conventionele

De PPD-e/ektronicaclub. Jeroen van Velzen

geknield 2e van links.

CRT-buizen. De PPD biedt hierbij
de helpende hand door de voor
malige applicatiegroep uit te brei
den met de elektronicagroep.

De taken liggen zowel op het
gebied van de applicaties en
demo's als op het gebied van
nieuwere activiteiten zoals het
ontwikkelen van elektronica voor

nieuwe displays.

Primaire output
Op het gebied van applicaties legt
de Elektronicagroep zich toe op
het testen van buizen in een door
de klant ontwikkeld chassis. Dit

gebeurt heel vroegtijdig om aan te
kunnen geven wat wel en wat niet
kan. Als de buizen beschikbaar

komen worden de applicatietesten
uitgevoerd. Van Velzen: 'Daarna
geven wij de buis vrij als ware
wij de setmakers. Wij fungeren
als echte kennispools en zijn soms
verbaasd over het gebrek aan
kennis bij de klant. De Elektronica
groep is erop uit om deze van
oudsher primaire output te
versterken. De IPC's hebben

tegenwoordig steeds meer gebrek
aan applicatiemensen. De werk
druk is daar met pieken heel
groot maar daar kunnen zij zelf
niet continu een team voor
beschikbaar houden.'

Superioriteit
De mensen die zich binnen zijn
groep bezig houden met demo's,
doen dit zowel in- als extern. In

projecten ziet Van Velzen dit als
een redelijk essentiële taak. 'Om
budgettaire redenen wordt een
aantal grotere buitenlandse shows
niet meer door ons gedaan, maar
ik ben ervan overtuigd dat we ons
niet kunnen permitteren om op
shows als de IFA in Berlijn of de
Consumer Electronic Show (CES)
in de VS weg te blijven. Het is
belangrijk dat LPD haar superiori
teit ook buiten de deur laat zien.'

Vernieuwend
Tot de vernieuwende activiteiten

van zijn club rekent Van Velzen de
ontwikkeling van de elektronica
voor nieuwere buizen zoals Slim

en SuperSlim. Vooral de ontwikke
ling van Elektronicamodules ziet
hij als een voorname taak voor de
optimalisatie van buiseigenschap
pen en software tegen lagere
kosten. In feite is deze tegemoet
koming aan de behoefte van de
klant een stukje new business.
'We zoeken uit in welke vorm we

dit moeten. In de vorm van plug &
play of samen met een partner.'
Van Velzen ziet met het oog op
de kosten en de sterkere positie
het meest in een partnership.
'We weten veel van buizen, maar
minder van elektronica. Nu we in

de ontwikkeling bezig zijn om de
kosten uit te werken én als busi

ness een andere rol te spelen zit
de Elektronicagroep daar midden
tussen.'

in beeld ~



Business Manager Maurits Smits

PPD omarmt taakstellende targets

Tijdens de Town Meeting op 14 januari jl. in het CFT verwoordde K.S. Cho, vice

president LPD, de targets voor de PPD. Het komende jaar moet er binnen de totale

LPD-organisatie 98 miljoen dollar door Research en Development in de fabrieken

bespaard worden. Hiervan dient de PPD 63 miljoen voor haar rekening te nemen.

'Behoorlijk taakstellend', oordeelt Businessmanager van de Product Innovation

Group, Maurits Smits. De PPD is volgens hem echter hard bezig om te bewijzen dit te

gaan halen. En wat hij als heel positief ervaart, is dat iedereen, zonder uitzondering,

deze target con amore omarmd heeft.
Maurits Smits.

In het BIC 14\ (Best in Class one
for one) project staat de PPD voor
de taak om forse besparingen te
genereren op CPT-buizen. En wel
zodanig dat voor elke inch van een
buis er een kosten reductie gereali
seerd wordt van I procent. Voor
een 21" buis betekent dit een

besparing van 21 procent en voor
een groter exemplaar als de 32"
is dit dus 32 procent. Smits: 'Het is
onze taak om te zorgen voor de
beste kostprijs door een lagere Bill
Of Material (BOM), bij een prima
performance en een hoge yield.' De
performance kreeg binnen de PPD
volgens Smits al de nodige aan-

dacht, dus de grootste winst moet
op het gebied van yield en BOM
kosten gehaald worden. Door
BOM-reducties moet er 43 miljoen
bespaard worden door de resulta
ten van projecten die door de
PIBG (Product Innovation Business
Group) getrokken worden. De IBG,
(Industrial Business Groep) moet
IS miljoen door manufacturing
improvement opleveren. Uit het
BIC 142 (one for two) project
wordt er nog eens S miljoen bij
componenten aan cost down bijge
dragen. Met BIC SOS besparen we
ook 10 miljoen voor Hua Fei
(CDT China).

Goede voorbeelden
'BIC 141 is beslist een stretched

target', aldus Smits. Maar door de
inzet en de energie die hij bij de
PPD tegenkomt heeft hij er alle
vertrouwen in dat het doel gehaald
wordt en misschien dat het resul

taat zelfs daarboven uitstijgt. 'Als
we het net zo goed doen als bij de
28/32"Mark 11in Aken en bij de
introductie van de 34 RF Mkll" in

Gomez, gaat het zeker lukken.' En
dan, volgend jaar weer? Smits,
onbewogen: 'Alleen in het geval dat
het project zou mislukken, want
een dergelijk project kun je hooguit
een keer in de 2 à 3 jaar herhalen.'

Andere taak vraagt nieuwe organisatiestructuur
De situatie in de markt en de volwassen fase
van de beeldbuis heeft het accent in de missie
van de PPD doen verschuiven. Productinnovatie

en Technologie staan niet langer centraal. Alles
draait om Cost Innovation en Manufacturing
Improvement. Deze accentverschuiving maakte
een nieuwe invulling van taken binnen de PPD
wenselijk. Het vierde kwartaal vorig jaar is deze
ontwikkeling in gang gezet. Hoewel de PPD
al enige tijd bezig was om binnen de eigen
gelederen te herfocusseren, fungeerde het BIC
programma als een duidelijke katalysator.

Werkte vroeger de helft van de
PPD'ers louter in de technologie,
nu doet dit nog dertig procent.
De anderen zijn allemaal ingezet
om op korte termijn geld te ver
dienen door kostenbesparingen
te realiseren. De afdeling TMA die
zich eerder volledig concentreer-

de op technologie is inmiddels
verdeeld over New Business,
(HOPFED en Modules) IBG
en PIBG. HOPFED is als project
gestopt en de mensen hieruit
hebben zich heel snel ingezet om
mee te bouwen aan BIC 141 of

de bleeder problemen op te los
sen. Dit tekent hun loyale inzet.

Slagvaardiger
In de nieuwe situatie is een stukje
technologie ontwikkeling voor
processen van de Industrial
Business Group ondergebracht
onder Process Cost Innovation.

Technologie ten behoeve van
Productontwikkeling is naar
Product Innovation samen met

de 'oude' Productontwikkeling.
Hierdoor zijn de Businessgroepen

verantwoordelijk voor zowel
technologie als voor de heden
daagse implementatie & consoli
datie van de verbeterprocessen
bij onze klanten. Hierdoor kan er
slagvaardiger opgetreden
worden in het bereiken van de
doelen en in het afstemmen van

de lange en korte termijn oplos
singen. Ook de prioriteitstelling
is versimpeld. Als er buizen
gemaakt moeten worden in
29"tinted of 32"Super Slim
oftewel 32 WSSF kan er nu door
één iemand beslist worden wat

er voorgaat. Want ondanks BIC
141, heeft K.S. Cho duidelijk
gezegd dat de CRT technologie
projecten moeten doorgaan.
Deze blijven ook in de nieuwe
situatie van belang.



Bouw glasfabriek in China nagenoeg afgerond

Pr~jectteam
In het AnFei-project werkte een
ruim twintig man tellend team
lange tijd intensief samen. Het
projectteam bestond uit mede
werkers van GD, PTE en de afde
ling Industrial Services en Support
van Philips Lighting. 'De GD-ers
leverden de benodigde kennis van
het glasproces, de PTE-ers zorg
den voor de bouwen installatie

van de benodigde apparatuur en
de medewerkers van Lighting wer
den ingeschakeld vanwege hun
ruime ervaring met de bouw van
glasovens', legt Hermans uit. 'Voor
het vertaal- en tolkwerk hebben

Dit smelt vervolgens binnen na
time weg. Door lucht en stikstof
bij het propaan te mengen, was dit
probleem gelukkig snel opgelost.'

Vlnr. Sjaak Smolders (Philips CFT),

Jan Hermans en Roy Lee/ere

(Philips CFT).

'Chinese stekker'
Ook de 'Chinese stekkers', die
vaak niet meer zijn dan twee losse
elektriciteitsdraadjes in een con
tactdoos (zie foto), zouden onze
'KEMA-keur' nooit doorstaan. 'In

de "geaarde" versie doen ze er ter
isolatie gewoon een plakbandje
om', weet Hermans. Ook moet je
volgens hem goed uitkijken waar
je loopt. 'Voordat je het weet stap
je in een gat en lig je tien meter
lager. Maar ondanks de minder
strenge eisen die de Chinezen aan
veiligheid stellen, hebben we toch
zoveel mogelijk onze eigen veilig
heidsnormen gehanteerd.'

Een 'Chinese stekker'.

te lang zonder vuur is, gaat deze
kapot.' 'Propaan (vloeibaar LPG)
heeft echter wel een nadeel', ver

volgt hij. 'Doordat de voordruk
lager is dan bij aardgas en de ver
brandingswaarde vier tot vijf maal
hoger, is de vlam heter en slaat
deze terug in het branderblok.

'We hebben wel regelmatig ons
improvisatietalent moeten gebrui
ken', lacht Hermans, die in het
AnFei-project verantwoordelijk
was voor de inkoop van de grond
stoffen, het samenstellen van de
glasrecepten en de aanschaf van
de benodigde apparatuur voor het
testlab. 'Onze Chinese collega's
gaan met een aantal zaken toch
anders om dan wij. Zo bleek bij
het opwarmen van de conusoven
de hoeveelheid aardgas ontoerei
kend te zijn. Bij een oven van
dit formaat (20 bij 6 meter en
I meter dikke wanden) kost het
zeker een week om een tempera
tuur van 1400 graden te bereiken.
Het aardgasnet bleek hierop niet
berekend. Gelukkig was er een
back-up hoeveelheid propaan
voorhanden, want als een glasoven

naar onze beeldbuizenfabriek in

HuaFei', legt Jan Hermans van
Glass Development (GD)
Eindhoven uit. 'Op deze manier is
HuaFei ondanks het wereldwijde
tekort aan glas toch verzekerd van
een continue en betrouwbare

stroom van glasleveranties voor
de grotere beeldformaten.' Naast
LG Philips maken ook de Chinese
glasleverancier ACBC en de IPC in
HuaFei onderdeel van de AnFei

Joint Venture uit. 'Wij hebben
voornamelijk de technische know
how en benodigde apparatuur
geleverd. Onze Chinese partners
houden zich voornamelijk bezig
met de bouw van de fabriek', aldus
Hermans.

.mproviseren
Ondanks enkele kleine tegenval
lers verliep de bouw van de glas
fabriek redelijk volgens planning.

'Tachtig procent van de glazen
onderdelen die hier straks worden

geplioduceerd gaan rechtstreeks

De gloednieuwe AnFei glasfabriek in Zhengzhou.

Conusoven draait al op volle toeren
De bouw van de gloednieuwe AnFei glasfabriek in het Chinese Zhengzhou is zo goed

als afgerond. Maart 200 I vond de ondertekening van de AnFei Joint Venture contrac

ten plaats. Nu, krap twee jaar later, is de fabriek al volop in bedrijf. De eerste conus

sen zijn inmiddels met succes geproduceerd en medio februari gaat, als alles volgens

planning verloopt, ook de productie van schermen in de gigantische schermoven van

start. Als de fabriek binnenkort op volle toeren draait, rollen hier jaarlijks vier miljoen

conussen en twee miljoen schermen van de band. Voornamelijk bestemd voor de

grotere Real Flat-beeldbuizen.

in beeld ~



we bovendien dankbaar gebruik
gemaakt van de diensten van een
aantal collega's uit de onlangs
gesloten glasfabriek in Taiwan.'

Productie conussen snel op
gang

Op dit moment worden in Hua
Fei de eerste conussen in de

beeldbuizen getest. De vrijgave
wordt ongeveer medio maart
verwacht. Hermans verwacht niet

dat er problemen met de door
AnFei geleverde glasdelen zullen
zijn. 'Voordat we met de productie
begonnen, hebben we de grond-

stoffen en het

glas aan uitge
breide proeven
onderworpen.
Als je weet dat
een ton glas
alleen al aan

grondstoffen
enkele honder
den Euro's kost

en dat we per
dag 400 tot 500
ton glas produceren, begrijp je dat
de kwaliteit perfect moet zijn.
Binnen een week na de 'fjrst gob'
(eerste portie glas) werden al de

De eerste conussen rol/en uit de oven.

eerste conussen geproduceerd. Dit
is een mooi resultaat. Ons uitein

delijke doel is een yield van 80%.'
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HR-Manager Kar;n Moerman-van Ee:

Nieuw Performance Management Systeem
eerlijker en objectiever

'De eerste werkgesprekken volgens het nieuwe Performance Management Systeem

beoordelingssysteem zijn inmiddels gevoerd en de geluiden zijn positief.' Dit meldt

PPD HR-Manager, Karin Moerman-van Ee. Uiteraard vindt er straks nog een evalu

atie plaats, maar op dit moment lijkt het er in elk geval sterk op dat zowel leiding

gevenden als werknemers zich kunnen vinden in het nieuwe beoordelingssysteem.

'Omdat medewerkers binnen LG.Philips Displays wereldwijd op dezelfde manier

beoordeeld worden volgens een evenwichtige verdeling, leidt dit tot een eerlijkere en

objectievere beoordeling', stelt Karin Moerman, die voor de regio Europa actief

betrokken was bij de totstandkoming.

Volgens Moerman was invoering
van het nieuwe systeem hoog
nodig om de verschillen in beoor
deling tussen LG en Philips gelijk
te trekken, maar ook tussen de
regio's onderling. Voor de tot
standkoming van een uniform
beoordelingssysteem ontwikkelde
de werkgroep allereerst een
beoordelingsformulier. In juli vorig
jaar kreeg de Gemeenschappelijke

Karin Moerman: 'Invoering nieuw beoordelingssysteem

hoog nodig.'

Ondernemingsraad dit concept
document ter goedkeuring aange
boden. Het nieuwe formulier wijkt
op enkele punten af van zijn voor
ganger omdat de functieverant
woordelijkheden hier duidelijker
in naar voren komen. Er worden

doelstellingen genoemd die
SMART zijn: Specifiek, Meetbaar,
Acceptabel/Ambitieus, Realistisch
en Tijdgerelateerd. Tijdens het
werkgesprek in de eerste twee
maanden van het jaar, wordt het
afgelopen jaar geëvalueerd en
vastgelegd wat er gedaan moet

worden en hoe. In juli volgt dan
nog een voortgangsgesprek waarin
deze prioriteiten eventueel kun
nen worden bijgesteld.

Prestatie en competentie
Naast de prestatiebeoordeling is
er in het nieuwe formulier ook

sprake van een competentiebe
oordeling. Deze laatste is gerela
teerd aan de 'bedrijfs values':
speed, innovation en partnership.
Een hoge waardering voor speed
krijgt de medewerker als hij in
staat is tot snelle besluitvorming
en implementatie. Bij innovation
hoort continue verbetering en
ondernemerschap. En als de werk
nemer vertrouwen schept, klant
gericht is en wereldburgerschap
vertoont, scoort hij hoog op
partnership. Als hij dit onder alle
omstandigheden doet, wordt dit
aangegeven met een A. De schaal
verdeling loopt bij de competen
ties van A via B, C en D naar E.
Waarbij een E betekent dat de
betrokkene het gedrag niet zicht
baar vertoont. 'Er is bewust geko
zen voor letters, om verwarring te
voorkomen met de cijfers van de
totaalscare', legt Moerman uit.
Deze totaalscare, waarbij 5 staat
voor uitmuntend en I voor

onacceptabel geeft namelijk een
indicatie voor de eindbeoordeling
weer die van dit getal afhankelijk
is. Een echte verbetering is dat
deze score ingevoerd kan worden
met E-appraisal. Deze automatise
ring binnen Human Resources

geeft een duidelijk overzicht
tussen score en de achtergrond
informatie uit het werkgesprek.

Gelijke verdeling
De werkgroep ontwikkelde niet
alleen een formulier, maar stelde
ook vast hoe het beoordelings
praces zo eerlijk mogelijk kon
plaatsvinden. Zo wordt er speci
fieke feedback gevraagd aan de
klanten van de medewerker. Deze

laatste mag deze informatie ook
zelf verzamelen teneinde zijn func
tioneren van alle kanten te kunnen
belichten. Om te voorkomen dat

er medewerkers de dupe worden
van strenge chefs, dan wel dat
leidinggevenden hun ondergeschik
ten al te gunstig beoordelen, is er
een beoordelingcurve ingevoerd.
Volgens deze curve is er altijd een
klein percentage van 2,5% mensen
dat onvoldoende presteert, meer
dan de helft die het goed doet en
nog een kleine groep die zeer
goed of uitstekend (5%) functio
neert. Deze verdeling moet glo
baal voor alle afdelingen kloppen.
Hiertoe worden de voorlopige
beoordelingen gekalibreerd of
gelijkgericht door de Human
Resources afdeling. Dan volgt er
overleg met de leidinggevende,
waarna de score 'final' wordt

gemaakt. 'Deze curve ontmoet
nog wel eens kritiek', aldus
Moerman. 'Het gevoel heerst dan
dat er kunstmatig gezocht wordt
naar mensen die onvoldoende

presteren. Maar als dat al zo is,
wordt dat aan de andere kant

gecompenseerd door de uitmun
tend presterende medewerkers.'

Voor CAO-B medewerkers

binnen LG.Philips Displays gaat het
nieuwe Performance Management
Systeem in met ingang van dit jaar.

.Voor diegenen die vallen onder
de categorie CAO-A, geldt deel
name nog op vrijwillige basis. Als
zij volgens het oude systeem
beoordeeld wensen te worden,
kan dit.

in beeld ~



Van onze correspondent in Gumi: Frans Tol

Koreaanse tegenstellingen

Frans Tol is sinds september 200 I in Gumi. Hij werkt daar aan de

voorbereiding van nieuwe CDT-projecten zoals SuperSlim CDI

Verder is hij 'bruggenbouwer' tussen PPD en DRL In zijn column

vertelt hij over zijn ervaringen in Gumi.

Groetjes uit Gumi! Frans Tol

Het is niet eenvoudig om deze zaken te
waarderen, laat staan te oordelen. Troost

u met de gedachte dat Nederland door
de ogen van een buitenlander ook vol

tegenstellingen en hypocrisie zit. Maar
net als Korea ook prachtige mensen en
natuur herbergt!

omzet in de agrarische sector en meer

dan de besteding aan gas, water en licht!

Toevallig (echt...!) was ik in hetArtViliage
hotel om gasten op te halen. Maar dat

hotel specialiseert ook in verhuur per
uur. Dus daar komen de koppeltjes in

hoog tempo na elkaar binnen. Twee

flappen van 10000 Won op de counter,
de sleutel van de kamer en hup naar
boven. Maar samenwonen voor het

huwelijk is een zonde en de vrouw moet

wel als maagd het huwelijk ingaan....

Het derde fenomeen:Wij hebben nu

twee keer een uitvoering van amateur
kunst meegemaakt. Binnen ons bedrijf
door de medewerkers en hun familie.

De tweede keer onlangs, door een
amateurkoor. En ik ben dus diep onder
de indruk van het niveau van de

amateurkunst. Pianospel, fluit en zang
met ontroerende kwaliteit, met een

overgave en enthousiasme gebracht
waar ik als cynische Nederlander stil
van word.

Een ander fenomeen: de juffertjes van

plezier. Onlangs stond er met een grote
kop in de krant dat de omzet in de sex
industrie in Korea 4.1% van het bruto

nationaal product bedroeg. Meer dan de

en de kerk voor buitenlanders! Na de

mis vroeg hij ons even apart en begon al
gauw Duits met ons te praten. Hij kon

bijna nooit zijn moedertaal spreken, dus
hij greep zijn kans! Hij vertelde dat de
migrant workers, meest Philippino of

Thai, worden ingezet op het werk met

de 3 D's: Diffjcult,Dirty and Dangerous.

Beklag leidt tot ontslag en uitwijzing (of
ze worden illegaal).

In Gumi is een 'Catholic Workers

Center'. Daar bleek op zondag om half
vier een mis gevierd te worden voor

'migrant workers' in het Engels.De mis
is in zo'n vaagvan-alles-zaaltje. Uit een
kartonnen doos komen een oud wit

kazuifel,een kelk, een misboek en een

kleedje plus wat andere attributen. De

priester is een bejaarde Duitser die al
30 jaar in Korea woont. Hij komt binnen

in een oude trui en op slippers. Dan
trekt hij het kazuifel over zijn hoofd en is

klaar voor de mis, in een mengseltje van
Engels en Tagalog (philippijns) met een
Duits accent. Sober maar effectief. Een

groot contrast tussen de 'normale' kerk

We wonen nu 16 maanden in Korea, maar er komen nog steeds nieuwe ontdekkingen.

Bijvoorbeeld de kerk. Ria en ik zijn katholiek, en dus hebben we gezocht naar een katholieke

kerk met een Engelstalige dienst. We hebben vele kerken van buiten en van binnen gezien.

Merendeels groot en luxe van opzet en bouwstijl. In een zo'n kerk was juist de preek aan

de gang toen ik even binnenwipte. Een Koreaanse geestelijke deed een fantastische

donderpreek 'act'. Zijn stem rees tot falset, daalde tot bassen uit z'n tenen, van luidkeels

schreeuwend tot fluisterend, van opgezweept tot berustend. Zijn 'body language' was
duidelijk genoeg, maar géén engels woord ....

Nieuwjaarsboodschap roept vragen op
Met draperieën en een levensgrote

kroonluchter is de hal van RF-p
omgetoverd tot het toneel van een
sprookje uit Duizend en Eén nacht.

De nieuwjaarsreceptie die traditie

getrouw plaatsvindt op de eerste

werkdag van het nieuwe jaar wordt

druk bezocht. In zijn nieuwjaars

speech blikt Cor van Otterloo

terug op de verschillende reorgani
saties die hebben plaatsgevonden

(zie foto). De sluiting van CGF,
inkrimping van PPD, halvering van
Hulp & Staf en de verzelfstandiging

van de Mechanische Werkplaats van
de PTE hebben ertoe geleid dat het

LPDE-personeelsbestand van 1400
medewerkers in 200 I is gedaald
naar 800 begin 2003.Van Otterloo

wijst erop dat de verandering van
de omvang en het karakter van de
werkzaamheden ook in de nabije

toekomst nog door zal gaan. Wil
Robben, voorzitter van de OR,

haakt hierop in met de presentatie
van het 'employability-voorstel'.

Hierin vraagt de OR aan de
bestuurder, maar ook aan de mede

werkers, nu al te werken aan de

kansen om ook in de toekomst aan

het werk te blijven, binnen of buiten

LPDE. 'De boodschap van Van
Otterloo en de OR heeft onbe

doeld nogal wat commotie onder
de medewerkers veroorzaakt', ver

telt Robben. 'Deze werd geïnterpre
teerd als "je moet zoeken naar een

andere baan", terwijl dit zeker niet
onze intentie was. Wij wilden alleen

maar zeggen dat medewerkers ook
zelf hun verantwoording moeten
nemen voor hun inzetbaarheid. De

wereld om ons heen verandert,
LPD verandert en de medewerkers

moeten mee veranderen. Wij willen
onze medewerkers alleen maar sti

muleren om breder en flexibeler

inzetbaar te zijn. Zodat zij ook in de

toekomst nog verzekerd zijn van
een baan, binnen of buiten LPDE.'



E.en baan, nu en in de toekomst!

'Iran-contract' ondertekend

Vlnr. Mathijs de Wilde, Cor van Otterloo,jan Verstraten, Kevin Barrelt en

Ad Michielsen met de Iraanse vlag.

Maandag 23 december jl. vond de langverwachte ondertekening van
het 'Iran-contract' plaats door Cor van Otterloo, senior manager
PTE, en de vertegenwoordigers uit Iran. PTE gaat voor de nieuw te
bouwen beeldbuizenfabriek 'Alam Ara' twee productielijnen leveren;
een lijn voor de productie van de 21"SF/RF en een lijn voor de
29"SF/RF. De start van het project staat gepland voor april. Zodra de
'letter of credit' is getekend, kunnen de PTE-ontwerpers aan de slag.

dat een baan buiten LPDE een

beter perspectief op de toekomst
biedt. Leidinggevenden worden
uitgebreid geïnformeerd hoe zij
met deze manier van loopbaan
beleid om kunnen gaan.

Bij het verschijnen van het
volgende nummer van 'In Beeld'
zal duidelijker zijn hoe het
employability-beleid zich ontwik
keld heeft. Als je in de tussentijd
behoefte hebt aan nadere infor

matie neem dan contact op met
Roelie Joekema (tel 89832),
Jan Bernard Kooien (tel 88726),
Margot van Dooren (tel 84855) of
Wil Robben (tel 84467).

Wil Robben

voor een oriënterend gesprek of
loopbaancheck. Dit kan op eigen
initiatief of op initiatief van je baas!
Uit dit bezoekje kan bijvoorbeeld
komen, dat een opleiding volgen
wenselijk is om je inzetbaarheid
binnen LPDE te vergroten. Of dat
je beter een andere richting uit
kan gaan, omdat je huidige werk
niet meer aansluit bij je interesses.
Dit kan als consequentie hebben,

Vroeger was je baan bij Philips bij
wijze van spreken gegarandeerd
van·de wieg tot het graf, de zoge
naamde lifetime employment. Maar
dat geldt al lang niet meer.
Centurion heeft deze kentering
binnen Philips teweeggebracht.
Nu moet je zorgen, dat je je baan
behoudt. In de Philips CAO is
artikel 6a gewijd aan employability.
Wim Kok heeft eens gezegd:
'Werken is een leven lang leren'.
Ter voorbereiding op de presenta
tie in het APMT zijn de divisie
managers benaderd om te polsen
wat hun gedachten zijn over dit
onderwerp. Voor Wim Brouwer
(PPD) betekent employability, dat
de medewerkers zoveel bagage
hebben of verkrijgen, dat toekom
stige werkgevers aan de poort
staan te dringen voor al die goed
opgeleide medewerkers van LPDE!
Kevin Barrett (PTE) richt zich
meer op multi-inzetbaarheid bin
nen PTE, omdat hij verwacht het
gros van de medewerkers de
komende jaren nog hard nodig te
hebben! Frans van de Wiel (GDE)
legt de nadruk op een helder
businessplan, zodat duidelijk is
welke veranderingen er op de
mensen afkomen.

Verschillende benaderingen dus,
maar één ding staat vast. Aan
verandering is niet te ontkomen!
Zie de boodschap daarom als een
uitdaging, een nieuwe kans!

Employability centrum
Wat houdt het plan in? Binnen de
organisatie wordt (van hoog tot
laag) duidelijk waar we naar toe
gaan! Er wordt een employability
centrum 'Look at Your Future'

ingericht, waar je terecht kunt

De boodschap die in de nieuwjaarsbijeenkomst van 6 januari jl. is gebracht over de

situatie binnen LPDE is met gemengde gevoelens ontvangen. De OR heeft de afgelo

pen anderhalf jaar verscheidene reorganisaties begeleid. We hebben hierbij ondervon

den hoe moeilijk het kan zijn om een nieuwe baan te vinden nadat bekend is gewor

den dat je baan vervalt. Het is eenvoudiger als je een nieuwe uitdaging kunt zoeken

vanuit een situatie die je zelf hebt gecreëerd. Om deze reden heeft de OR samen met

het management een plan opgesteld om employability onder de medewerkers te pro

moten. Maar wat houdt employability nu precies in?

in beeld ~



De week van

Kevin Barrett is sinds I januari jl. senior manager bij de PTE. Voor 'In
Beeld' hield hij een week lang een dagboek bij. In deze week reist hij het
nodige af. Hij verblijft in vier verschillende tijdzones en onderneemt de
nodige acties op vijf grote projecten. Ondanks de hectiek en de grote ver
antwoordelijkheden die zijn nieuwe functie met zich meebrengt, heeft de
Engelsman het prima naar zijn zin.

Zaterdag 25 januari
Om 13.00 uur vertrek ik voor de

eerste keer sinds mijn aanstelling als
senior manager PTE naar Korea

samen met Ad Michielsen (realisa

tion manager PTE). We reizen vanaf
vliegveld Eindhoven naar Gumi via

Schiphol, Seoul and Daegu.We

komen uiteindelijk op zondag om
5.00 p.m. (Koreaanse tijd) in ons

hotel aan. Na een snelle maaltijd en

een paar biertjes ga ik vroeg naar
bed.

Maandag 27 januari
Om 8.30 uur hebben we in het kan

toor van PTE Gumi een gesprek
met onze collega's over de huidige

stand van zaken, het werkpakket
voor PTE Gumi en het businessplan

voor 2003. Een ander belangrijk
doel van dit bezoek is het vormen

van één team van PTE Eindhoven

en PTE Gumi tot PTE global door

het afstemmen van aanpak, priori
teiten en werkwijze. De gesprekken
nemen de gehele dag in beslag en

vroeg in de avond verlaten we het
kantoor voor een traditionele

Koreaanse barbecue samen met de

PTE-managers uit Gumi. We maken

het niet laat, omdat we de volgende

dag al weer vroeg op moeten.

Dinsdag 28 januari
Om 6.00 uur vetrekken we naar

het vliegveld voor een bezoek aan

de HuaFei fabrieken in Nanjing. Om
te kijken hoe het Fei long project

(de bouw van een nieuwe fabriek

met een nieuwe Jumbolijn voor de
productie van 34" TV-buizen) ver

loopt en om de belangrijke SPP

meeting, die gepland staat voor
woensdag a.s., voor te bereiden.

Het Fei long project is het eerste

project waarin PTE ook de IPl
(Integraal Project leider) heeft gele

verd en de volledige financiële ver
antwoordelijkheid draagt voor
gebouwen en utilities. We worden
om 14.00 uur in de fabriek ontvan

gen door plant director Nicholas
leung. Daarna krijgen we een drie

uur durende rondleiding door Erik

Jan Dik, integraal projectleider van
het Fei long project.Aan de hand

van deze rondleiding bespreken we
de voortgang van het project en

stellen we een aantal verbeterpun

ten vast voor de mijlpaalbijeen
komst van de volgende dag. Om

21.00 uur bespreken we onder het

diner de agenda voor de SPP bij
eenkomst van morgen. Tijdens het

diner krijg ik een telefoontje van

projectleider Henk Vrij sen die aan
het Hua Pu verbeterproject in

Nanjing werkt. Om 23.00 uur heb
ik nog een korte bespreking met

hem over de voortgang van dit
project.

Woensdag 29 januari
De formele SPP review meeting

vindt plaats van 9.00 tot 13.00 uur.
Ik ben samen met Nicholas leung

opdrachtgever van het project. Wij
zijn gezamenlijk verantwoordelijk

voor het bereiken van de mijlpalen
en het voorbereiden en organiseren

van de vervolgstappen. Belangrijke

discussiepunten zijn de overdracht

van de verantwoordelijkheden van

het project en de hoeveelheid sup
port die vanuit Eindhoven geleverd

kan worden in de volgende kritische

fasen. Het project loopt op zich
goed alleen zijn er twee dagen

geleden wat problemen met de buis

performance naar voren gekomen
die nader onderzocht moeten
worden. We besluiten de definitieve

goedkeuring van de mijlpaal uit te

stellen totdat deze problemen zijn
opgelost (we verwachten een

vertraging van hooguit 2 weken).

's Middags neem ik de meer dan
100 e-mailtjes van de laatste drie

dagen door. Om 15.30 uur heb ik
een laatste bijeenkomst met Erik Jan

Dik en zijn team om de resultaten

van die ochtend en de volgende

stappen te bespreken. We maken

hiervan een presentatie voor alle
aanwezige PTE and PPD stafleden.
Om 19.30 uur verlaat ik de fabriek

voor een diner met Nicholas leung

and Erik Jan Dik.

Donderdag 30 januari
's Ochtends vertrekken we weer

naar Eindhoven. Het is een lange
dag van reizen, die ik benut om de
vele e-mails te beantwoorden en
om ander werk af te ronden. Om

20.00 uur komen we eindelijk in
Eindhoven aan.

Vrijdag 3 I januari
Ik arriveer'vroeg op kantoor om
alvast een aantal zaken die tijdens

mijn afwezigheid zijn blijven liggen af
te werken. Om 8.30 uur begint ons

wekelijkse halfuurtje met het PTE
Management Team. Ik vertel hierin

over de gebeurtenissen van de afge

lopen dagen. Dit soort snelle feed
back is bedoeld om elkaar zo goed

mogelijk van de laatste ontwikkelin
gen op de hoogte te houden. De
rest van de ochtend heb ik nog een

aantal korte besprekingen. Om
13.20 uur vertrek ik naar mijn gezin

in Engeland. Op zondagavond ben ik
weer op tijd terug in Eindhoven
zodat ik maandagochtend weer

vroeg op kantoor kan zijn.



Loek Geelen over ABR-therapie van zoontje Siem:

'E.erste positieve resultaten al zichtbaar'
Ruim tweeëneenhalf jaar geleden startten Loek (kanonontwikkelaar EBO) en Sandra

Geelen met hun zoontje Siem (nu 5 jaar) met de 'BRAIN Net-therapie': een intensief

oefenprogramma voor kinderen met een hersenbeschadiging. Toen na anderhalf jaar

bleek dat deze therapie niet het verwachte resultaat opleverde, ging Loek via het

Internet op zoek naar een alternatief. Hij stuitte daar op een door Russische weten

schappers ontwikkelde behandelwijze: 'Advanced Biomechanical Rehabilitation

(ABR)'.Als eerste in Nederland ging het gezin Geelen in juni jl. met deze veelbeloven

de therapie van start.

delijk weer haar oorspronkelijke

vorm terugkrijgt. Doordat de bloed
stroom weer op gang komt zullen
de spiertjes weer prikkels gaan
afgeven. Het is vergelijkbaar met
een "slapende arm".Als de bloed
stroom niet optimaal is, kun je je
arm niet bewegen. Om de therapie
effectief uit te kunnen blijven voe

ren, gaan Sandra, mijn schoonmoe
der en ik zeven keer per jaar op bij
scholing.'

Loek Geelen concentreert zich op de speciale

'pomp beweging' van de ABR-therapie.

Pas een tijdje na de geboorte van
Siem ontdekten Loek en Sandra dat

hun zoontje een hersenbeschadiging
had. 'Siem had problemen met drin
ken, kon niet alleen zitten en als hij
iets wilde pakken, verkrampte de

Help Siem:
lever uw lege toner- en inktcartridges in!

De therapiedieSiemvolgt,is (nog)nietofficieelerkendbij de
verzekeringsmaatschappijen.Om de relatiefhogekostente kun
nendragen,hebbenmensenuit de vrijwilligersgroepeenofficiële
Stichtingopgericht.Geldvoor dezeStichtingisonderandere
afkomstiguit de inzamelingvanlegetoner- en inktcartridges.
LPDEheefttoegezegdde legecartridges,die in de blauwe
milieuboxenwordenverzameld,ter beschikkingte stellen.Maar
ook de cartridgesdie u thuisgebruikt,kunnenSiemhelpen.
U kunt uw legecartridgesinleverenbij de portiers-logesop
complexR enT. Wilt u meerwetenover het 'Siem-project'surf
daneensnaar:www.siemgeelen.tk

Bedankt voor uw hulp!

spieren van zijn handjes.' De dokto
ren gaven Loek en Sandra weinig
hoop op verbetering.

Onderliggende spieren
Via internet kwam Loek de stichting

'Brain Net' op het spoor, opgericht
door de Engelsman Keith Pennock.

Pennock gaat er in zijn therapie
vanuit dat je door lang, vaak en
intensief te trainen zogenaamde sla
pende hersencellen kunt prikkelen.
Deze cellen nemen vervolgens de
functies van de beschadigde hersen
eellen over. Loek en Sandra werk

ten, bijgestaan door vijftig vrijwilli
gers, per week een trainingsschema
van 17 keer l,S uur af. 'In eerste

instantie boekten we positieve
resultaten met deze therapie', ver
telt Loek. 'Siem kon zijn hoofdje
beter rechtop houden en ook zijn

andere spieren werden steviger.
Later bleek dit echter niet de juiste
stevigheid te zijn. In de Brain Net
therapie worden namelijk alleen de
oppervlakkige spieren en niet de

dieperliggende spieren getraind. En
juist deze onderliggende spieren
vormen het fundament waarop het
lichaam steunt. Doordat het onder

liggend spierweefsel bij Siem zich
niet had ontwikkeld, zijn vergroeiin
gen aan zijn skelet ontstaan. Zo
staat zijn hoofdje scheef en passen
zijn beentjes niet goed in zijn heup
jes. De ABR-therapie die we nu vol
gen, richt zich juist op dit onderlig

gende spierweefsel. Door een
bepaalde "pompbeweging" vele
malen te herhalen wordt de bloed

stroom in het spierweefsel op peil
gebracht. Hierdoor wordt de ver
eiste inwendige lichaamsdruk ver
kregen waardoor het skelet uitein-

1000 uur per jaar
De ABR-therapie neemt ongeveer

1000 uur per jaar in beslag. Na 500
effectieve uren zouden de eerste

fysiologische resultaten meetbaar
moeten zijn. Het gezin Geelen heeft
er nu 400 uren opzitten. 'Drie
maanden nadat we met deze thera

pie zijn gestart, bleek uit metingen
en video-opnames dat al een licht
herstel zichtbaar was', vertelt Loek.

'We merken zelf ook dat de span
ning in Siem's spieren minder
wordt.' Te optimistisch durft Loek
op dit moment echter nog niet te
zijn. 'Daarvoor zijn we nog te kort
bezig, maar deelnemers die al ver
der zijn met deze therapie zijn

superenthousiast. Een Belgisch echt
paar heeft zelfs in België een cen
trum voor deze therapie geopend,
omdat ze bij hun zoontje zulke
goede resultaten hebben geboekt.

School
Afgezien van zijn motorische beper

kingen functioneert Siem als elk
ander kind. Ondanks dat hij veel
inspanning moet doen om zich ver
staanbaar te maken, praat hij me
soms de oren van het hoofd', lacht

Loek. 'Hij gaat nu een dagdeel per
week naar een reguliere basisschool
en we hopen dit binnenkort te kun
nen uibreiden.'

Ondanks dat zij vrijwel al hun vrije
tijd in de therapie voor hun zoontje
Siem steken, hebben Loek en

Sandra nooit spijt van hun keuze
gehad. 'De resultaten tot nu toe zijn
heel bemoedigend. Bovendien zijn
wij ervan overtuigd dat als je in een
goede afloop gelooft de slagingskans
ook groter is. Positief blijven denken
dat is het allerbelangrijkste!'

in beeld ~


