
Employability Center op RAF-p opent haar deuren

'Work at your Future '
De verf is nog amper droog als plantmanager Wim Brouwer op

donderdag 3 april het lint voor de ingang van het Employability

Center op RAF-p doorkniPt. De zachte zonnige kleuren zetten de

spreekkamer en de wachtruimte ondanks het sombere weer in een

warme gloed. Boven de deur prijkt de leus 'Work at your Future'. 'En

dat is precies wat we met het Employability Center willen bereiken,'

legt de kersverse manager Wil Robben uit. 'We willen medewerkers

stimuleren te gaan werken aan hun toekomst door hen na te laten

denken over hun capaciteiten, hun verwachtingen en hun wensen.

Als manager Employability begeleid ik hen bij dit proces. '
Wim Brouwer neemt de officiële opening van het

Employability Center voor zijn rekening.

Voor het Employability Center is
bewust gekozen voor een locatie
op de eigen plant én voor een
manager uit de eigen gelederen.
'De drempel om binnen te stap-
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pen wordt hierdoor lager,' aldus
HRM-opleidingsfunctionaris Roelie
joekema. 'Als medewerkers vragen
hebben kunnen ze hier direct

terecht. Bovendien is het makkelij
ker om te praten met iemand die
de organisatie door en door kent.'
Volgens Roelie joekema is Wil
Robben de aangewezen persoon
voor deze functie. 'Als voorzitter

van de OR heeft hij al ruim
schoots bewezen over de kwalitei
ten te beschikken die voor deze

functie noodzakelijk zijn. Hij
beschikt over een uitgebreid net
werk, hij heeft veel vertrouwen bij
het APMT én de medewerkers

opgebouwd en last maar zeker
not least beschikt hij over een
enorme inzet.'

Anticiperen
Het idee van het Employability
Center komt uit de koker van de

OR, geholpen door het stuwend
enthousiasme van jan Bernard
Kooien. Een werkgroep bestaande
uit jan Bernard Kooien, Roelie
joekema, Lisette Meerhoff, Margot
van Dooren, joop Nagelkerke en
Wil Robben, werkte het idee ver
der uit. 'We hebben al een aantal

grote reorganisaties achter de
rug,' legt Robben uit. 'Op dit
moment gaat het de goede kant
op met LPD, maar verdere organi
satieaanpassingen sluiten we zeker
niet uit. je kunt lijdzaam afwach
ten; maar je kunt ook anticiperen
op wat mogelijk komen gaat. Wij
willen de medewerkers stimuleren



zich goed voor te bereiden op
hun toekomst. Hen inzicht geven
in wat ze willen én kunnen om

nog breder en flexibeler inzetbaar

De opening wordt gevierd met heerlijke appelfiappen.
In het midden Wil Robben.

te zijn. Zodat zij ook in de toe
komst nog verzekerd zijn van een
baan binnen of buiten LPD.'

De manager benadrukt nog eens
dat het Employability Center niet
de functie heeft van vacaturebank.

'Dit centrum heeft een preventie
ve en geen curatieve functie.

Aan de hand van vragen als "wie
ben ik, wat kan ik en wat wil ik",
stel ik samen met de medewerker

een persoonsprofiel op. Dit
intakegesprek neemt ongeveer
een uur in beslag. Indien nodig
volgen hier nog een of twee ver
volggesprekken op. Op basis van
deze gesprekken volgt een advies
voor een eventueel vervolgtraject.
Dit kan bijvoorbeeld een opleiding
zijn of een gesprek met een loop
baanadviesbureau. De werknemer

beslist overigens zelf of hij dit
vervolgtraject in wil gaan.'

Privacy gegarandeerd
Het Employability Center staat
open voor alle medewerkers van
LPDE ongeacht functie of leeftijd.
Een bezoek aan het Employability
Center gebeurt op eigen initiatief.
Het Center is neutraal, objectief
en onafhankelijk. 'De privacy van
de medewerker blijft gewaar
borgd,' garandeert Wil Robben.
'Medewerkers hoeven dus niet

bang te zijn dat er iets over de
inhoud van de gesprekken naar
derden gaat. De medewerker

bepaalt zelf of hij hiervan iets aan
zijn leidinggevende vertelt. Pas als
een medewerker kiest voor een

vervolgtraject, zoals bijvoorbeeld
een opleiding, moet hij zijn leiding
gevende hiervan op de hoogte
brengen.'

Pepermuntjes
Alle medewerkers van LPDE zijn
middels een persoonlijk afgegeven
nieuwsbrief samen met een doosje
pepermuntjes voorzien van de
slogan 'voor een frisse kijk op je
toekomst' op de hoogte gesteld
van de start van het Employability
Center. Wil Robben heeft nog
geen idee hoeveel medewerkers
van zijn diensten gebruik gaan
maken. 'Ik hoop dat ik het erg
druk zal krijgen, maar de eerste
week wacht ik gewoon rustig af.'

Afspraken
U vindt het Employability Center
op RAF-p kamer 93.
Het is elke werkdag geopend van
9.00 tot 17.00 uur. Afspraken
kunnen worden gemaakt via
telefoonnummer 97777.

• CGF: Het hele proces rond de sluiting van CGF is afgerond. Alle
medewerkers, die per I april nog geen andere baan gevonden had
den, zijn in de WW terechtgekomen. Voor een beperkte groep is er
nog werk voor een twintigtal weken in een speciaal project, waarbij
een voorraad van 3 miljoen kathodes nog weggewerkt gaat worden.
Deze doorstarters worden midden mei weer aangenomen op
tijdelijke contracten. Er zijn goede afspraken gemaakt in de begelei
dingscommissie CGF over deze groep mensen in relatie met het
sociaal plan.
De extra aandacht van de begeleidingscommissie voor de groep
50+ heeft over het algemeen geresulteerd in bevredigende
oplossingen. Er wordt nog een evaluatie gehouden over het verloop
van dit hele proces, om te leren voor volgende reorganisaties.

Bij de zoveelste verhuizing in mijn loopbaan, om precies te zijn

de 1ge, stuitte ik op een stapel oude exemplaren van 'In Beeld'.

Wat mij opviel was dat onderwerpen als bezuinigingen,
organisatieaanpassingen en employability destijds ook al actueel
waren. 'Is er sinds 1991 bij het uitkomen van het eerste

zwart/wit nummer dan helemaal niets veranderd?', vroeg ik mij

af. Het tegendeel is echter het geval. Niet alleen de vormgeving
en kleurstelling van ons blad is veranderd, ook de techniek,

namen en organisatie zijn sterk gewijzigd.
Wij moeten ons nu richten op de toekomst. Dus omkijken heeft

geen zin, dacht ik. Echter, bedacht ik mij, zonder dit verleden zou

er voor ons helemaal geen toekomst zijn geweest.

Wij wensen u weer veel informatief leesplezier.

Ton Danes

Beste lezer

Redactieraad Piet Arkesteijn RAU I; Ton Danes RE I;

Erik Lakerveld RAD 1/2, kamer 20; JooP Nagelkerke GDE TZ 3;
Silvia Wouters RU I;

Redactiesecretariaat Rosalie van Amelsvoort RE p,

kamer 64, 89280

Correspondenten Jan Hermans GDE TZ p;

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

Wil Robben (vz) OR RAU 112; Jan van Rooij, PTE RAU 1/2;

Fred de Schrevel LWB.

Journalistieke productie Désiree Meijers en
Marion van den Moosdijk, Eindhoven, 040-2124499, mexin@iaenl

Vormgeving, lay-out en grafische productie
DocVisIon Utrecht

Fotografie Ber van der Vleut

• TMS: De verzelfstandiging van de mechanische werkplaats PTE tot
TMS heeft geleid tot de oprichting van een personeelsvertegen
woordiging (PVT). Deze PVT is een soort OR voor kleine onder
nemingen. Gekozen in deze PVT zijn Jos de Lauré als voorzitter,
Richard van de Wouw als secretaris en Noud Toemen als lid. De

PVT gaat samen met de directeur op 8 en 9 april op cursus, want
voor allen is dit intern overleg redelijk nieuw! De OR van LPDE
gaat ervan uit dat de relatie en communicatie binnen TMS op
dezelfde leest geschoeid zal zijn als gebruikelijk binnen LPDE,
namelijk op basis van openheid en gelijkwaardigheid!

Lees verder op pagina I I



PPD'er van het jaar

Chris Selten icoon van nieuwe werkwijze

K.S. Cho (r) overhandigt Chris Se/ten het kunstobject.

Op de achtergrond Bert Tuyt.

'Met de benoeming van Chris Selten als PPD'er van het jaar is de PPD duidelijk een

nieuwe richting in geslagen.' Dit zegt competence manager Bert Tuyt. Volgens hem

had er geen betere kandidaat gekozen kunnen worden. Hij heeft veel waardering

voor Selten's jarenlange bijdrage ten aanzien van innovatie en industrie. Ook vindt

hij dat met de award voor Chris feitelijk al die mensen die vaak in de anonimiteit

veel werk in de industrie verzetten eens in het zonnetje worden gezet. 'Dat werk is

van belang met het oog op het geld dat we ermee verdienen. De PPD gaat steeds

meer van Research en Development de kant op van Development en Engineering.'

Volgens Tuyt is Selten op een geweldige manier in de industrie bezig. 'Hij is zogezegd

een boegbeeld voor onze manier van werken en een voorbeeld voor veel collega's.'

De competence manager zegt er trots op te zijn dat de organisatie dit ook herkent.

bestemming zou zijn. 'Maar als
hier andere fondsen voor gevon
den kunnen worden, bedenk ik
weer iets anders.'

Holland House
Chris Selten begon in 1968 met
zijn HTS diploma op zak bij de
(voor)ontwikkeling phosphoren.
Om dichter bij zijn bouwplannen
te kunnen wonen stapte hij over
naar de firma Stork. De klein

schaligheid stond hem daar zoda
nig tegen dat hij binnen het jaar
weer terug was bij Philips.Via
Licht komt hij dan begin 1978 bij
de Chemische Groep van de
Ontwikkeling Beeldbuizen. Bij
scherm processing. En tot op van
daag is hij daar nog steeds. Per
I januari had hij als SS-jarige de
kans om in de loop van het jaar
met de Vrom te gaan. Van deze
gelegenheid wilde Selten beslist
geen gebruik maken. 'Er zitten
zoveel leuke kanten aan mijn
werk. Vooral voor de industriële

projecten ben ik nogal eens
onderweg en dat geeft me nog
steeds zeer veel voldoening.' Toch
zou Selten zich thuis niet hoeven

vervelen. Hij speelt een actieve
organisatorische en muzikale rol
in de Hofkapel de Donderjagers
uit BoekeI. Dit gezelschap wordt
ook wel het huisorkest van

dorpsgenote Leontien van
Moorsel genoemd. Bij vele inter
nationale wedstrijden reisde de
Hofkapel haar achterna om haar
aan te moedigen. Het optreden in
het Holland House tijdens
Olympische Spelen in Barcelona
was volgen's Selten ronduit uniek.
'Toch zijn we niet echt super
goed. Ons motto is het gaat meer
om de spontaniteit dan om de
muzikaliteit.'

industriële projecten, waarbij hij
graag zijn kennis deelt. Ook jonge
medewerkers maakt hij met ple
zier deelgenoot van zijn expertise.
Behalve de rol van trainer vervult

Selten ook graag die van sfeerma
ker in de groep. 'Het werk staat
altijd voorop, maar ik vind het fijn

als we spon
taan met elkaar

omgaan.'

Groots feest
Als PPD'er van

het jaar kreeg
Selten naast
een oorkonde

een bedrag van
€ S.OOO te
besteden aan

zijn werk,
cadeaubonnen
van de

Philipswinkel
en een prach
tig kunstobject
dat ondertus

sen een plaats
je naast de open haard kreeg in
zijn woonkamer. Ook zal de
straat voor het RAF-gebouw dit
jaar naar hem genoemd worden.
En hoe gaat hij het bedrag beste
den? Eigenlijk had hij graag een
groots feest willen geven voor
zijn collega's, maar er moest een
serieus doel gekozen worden.
Selten bedacht dat een in-line

meetapparaat voor het meten van
fosforpatronen een verstandige

De uitver.kiezing van de PPD'er
van het jaar is een democratisch
proces dat dit jaar voor de vierde
keer in successie plaatsvond. 'Ik
ben het steeds eens geweest met
de keuze, en ook dit jaar sta ik er
vierkant achter,' laat Bert Tuyt
desgevraagd weten. En de PPD'er

van het jaar wat vindt die er zelf
van? 'Tijdens mijn toespraak bij de
bekendmaking van mijn uitverkie
zing zei ik dat ik het in eerste
instantie niet snapte, maar toen ik
alle loftuitingen had gehoord van
mijn directe chef Harrie van de
Avoort was ik het er helemaal

mee eens,' vertelt de proces
engineer screenprocessing glim
lachend. Zelf ziet hij zijn verdien
ste ook wel op het gebied van de



Vanwege hoge opslagkosten:

Ruud Gilin coördineert verkoop overtollig equipment
De taak van Ruud Gilin, manager Q/lE&O (Quality, Industrial Engineering &

Organisation) bij de PTE ligt normaliter in het kijken naar interne verbeteringspro

cessen en deze goed vastleggen in het kwaliteitszorgsysteem. Sinds kort heeft hij er

een extra taak bij. Hem is namelijk gevraagd om op korte termijn een goede bestem

ming te vinden voor de equipment, afkomstig van de gesloten fabrieken zoals Lebring

en Dapon. Door de verkoop van deze re-use equipment wil men zo snel mogelijk van

de hoge huurpenningen voor de opslag van de machines af komen.

Vlnr.Jan van Kronenburg, Ruud Gilin en Peter van Leuken
in de loods in Best

'Je kunt niet aan het opslaan blij
ven. Op een gegeven moment is
je zolder vol en zul je moeten
opruimen,' stelt Gilin nuchter vast.

'En in dit geval is de zolder tot de
nok toe gevuld.'
Met de opslag van de spullen die
afkomstig zijn van Dapon, is in
Taiwan een oppervlakte gemoeid
van zo'n 20.000 m' en dan vijf
meter hoog. In Taiwan bedraagt de
huur $30/m' per jaar en in Best
vraagt de verhuurder € 20/m' per
jaar. Een gloednieuwe large jumbo
lijn en het van Lebring afkomstige
materiaal staan in Best opgeslagen
in een loods van 8.000 m'. 'Hier

is veel geld mee gemoeid, waar
niemand iets aan heeft, tenzij er
sprake is van een bestemming.'

Complete lijn
Gilin is momenteel druk bezig met
de formatie van een werkgroep

bestaande uit CRT I-mensen (Azië
en Amerika) en CRT2-mensen
(Europa) met aanvulling van
iemand van componenten, de PPD
en de PTE zowel vanuit Gumi als

Eindhoven. Deze werkgroep kan
Gilin allereerst assisteren met de

inventarisatie van wat er precies
beschikbaar is. 'Dit is een hele

klus. Een vage beschrijving is wel
beschikbaar maar het gaat juist
om een link tussen de machines
en de directe bruikbaarheid te

vinden.' Als we weten wat er pre
cies in de aanbieding is, willen we
zicht krijgen op welke onderdelen
een bijdrage kunnen leveren aan
verbeteringen binnen de eigen
lPC's of daarbuiten. Het mooiste

zou zijn als we een complete lijn
konden slijten. Maar van de zaken
die niet voor hergebruik in aan
merking komen, wil men zo snel
mogelijk af. En wel heel snel. Zo
midden van het jaar moet de uit
verkoop enlof opruiming klaar
zijn.

Office- en s;temanagement maakt kennis met TQ3 Travel Solut;ons

LPDE met nieuwe reisagent in zee
Omdat er veelvuldig gereisd wordt door de medewerkers van LPDE loopt het reis

budget aardig in de papieren. Peter jansen van NPR Purchasing kreeg de opdracht

om uit te zien naar een goedkopere en betere aanbieder. Als er dan ook nog meer

service zou worden geboden, was dat mooi meegenomen. Na het afwegen van de

diverse pro's en de contra's kwam hij uiteindelijk bij TQ' Travel Solutions terecht.

'Als je al lang zaken met elkaar
doet, is het goed om alert te zijn
of er niet zoiets als bedrijfsblind
heid is opgetreden. Dan kan een
nieuwe relatie voor een toege
voegde waarde zorgen,' aldus
Rosalie van Amelsvoort. Namens

het sitemanagement nam zij
samen met Tulay Sabuncuoglu en
Willem van Wijk, vergezeld van
Peter Jansen van NPR Purchasing,
Ans Sleutjes van PTE,Angela
Verhofstad van GDE en Minke van
de Laar en Wilma Zomerveld van

de PPD donderdag 6 maart een
kijkje bij TQ3 Travel Solutions.

De beste reis
BijTQ3 Travel Solutions, gevestigd
aan de Vestdijk in Eindhoven, staat
service hoog in het vaandel; opti
male bereikbaarheid die resulteert

in de afspraak dat de telefoon
binnen 20 seconden wordt opge
nomen door een travelconsultant,

een eigen balie op Schiphol en een

in beeld ~



Een medewerkster van TQ3 Travel Solutions voert onder

toeziend oog van de LPDE-delegatie een proefboeking uit.

24-uurs service. Het reisbureau

zoekt na een reisaanvraag van een
van onze medewerkers direct de

beste reis uit. Deze moet passen
binnen het door ons management
opgestelde bedrijfsprofiel, en het
reizigersprofiel dat persoonlijke
gegevens bevat. Dit houdt in dat
de vertrekplaats ook Brussel of
Düsseldorf kan zijn. Een koerier
bezorgt de tickets rond het
middaguur; voor 'spoedjes' kan
eventueel een fietskoerier worden

ingezet.

Meer service
Naar verwachting zal dit bedrijf
meer service bieden tegen een
lagere prijs. 'De eerste ervaringen
zijn positief. TQ3 Travel Solutions
komt professioneel en klantgericht
over, maar we blijven kritisch,'
aldus Wilma en Minke van de PPD.

Inzending Lens/Filter Werkplaats beloond

Ad Kersten ziet Award als Aardigheidje
De Lens/Filter Werkplaats op RAF2 behaalde tijdens de regionale

voorronde bij de Excellence Olympics een award voor de tweede

plaats. Wie groepsleider Ad Kersten over zijn vak hoort vertellen,

is ervan overtuigd dat er geen buizen gemaakt kunnen worden

zonder lenzen. Met de drie man die de werkplaats inclusief

Kersten telt, werden vorig jaar 800 lenzen gemaakt en een winst

gegenereerd van 3 miljoen. Je zou zo zeggen, die award is zeker

verdiend. De reden voor de jury om de Lens/Filter werkplaats te

belonen is echter een andere dan deze puike prestatie.

De functie van een lens bij de
productie van een buis, is om de
matrixlijnen en de fosforen op de

Toon de Pon (I), Richard Struyk en Ad Kersten (zittend)

van de Lens/Filter Werkplaats.

juiste plaats te krijgen. Hiertoe
komt de lens in een belichtingsta
fel met een scherm er boven op.

Via een lamp vallen lichtstralen
door het masker en wordt de

aangebrachte matrix belicht.
Daarna volgen de verschillende
fosforen-kleuren. 'Het maken van

lenzen is een secuur werkje,'
vertelt Kersten. Zijn afdeling is
verantwoordelijk voor de produc
tie van lenzen voor alle IPC's ter
wereld.

Aardigheidje
Eind van dit jaar gaan twee van de
drie medewerkers van de

Lens/Filter werkplaats met de
VROM. Zowel Ad Kersten als zijn
medewerker Toon de Pon houden

er dan na respectievelijk 42 en 44
jaar dienstverband bij Philips mee
op. Kersten zag de toekomst van
de Lens/Filter Werkplaats in het
gedrang komen als er niet voor
verjonging van de staf en voor
investeringen gezorgd werd.

Omdat de werkzaamheden niet

tot de core business gerekend
werden, was alleen outsourcing
een optie. Outsource-projectlei
der André van der Voort werkte
de ideeën van Kersten uit om de
kennis van Eindhoven in een

samenwerkingsverband met
Korea te brengen.
Juist dit plan is in de prijzen
gevallen. Van de € 250 die met
de Award gemoeid was kocht
Van der Voort een memory-card
voor de PC van elk lid van de

Werkplaats. 'Och, het ging om
een aardigheidje. Om het cadeau
was het toch niet begonnen,' aldus
Kersten. 'Een bos bloemen voor

mijn vrouw was ook goed
geweest.'

Veelbelovende proeven
Hoe staat het ondertussen met
het outsourcen? Kersten:

'Inmiddels zijn er veelbelovende
proeven gedaan in Hranice en
Aken met de geslepen lenzen die
in Gumi worden gemaakt.'
Verder lopen er onderhandelingen
met een second supplier.Volgens
Kersten is het niet onverstandig
om een supplier in Europa te
zoeken. 'Je weet maar nooit wat
er in de wereld gebeurt en als we
geen lenzen hebben, kunnen we
geen buizen maken.'



Minder kosten én meer veiligheid dankzij elektronische toegangscontrole

Verantwoordel ijkheidsbesef
medewerker moet omhoog

Het aantal medewerkers van LPDE is de afgelopen twee jaar flink gedaald. De

inkrimping van het personeelsbestand heeft volgens sitemanager Ton Danes ook

gevolgen voor de beveiliging en bewaking van onze plant. 'Onze plant telt de laatste

jaren aanzienlijk minder bewoners, maar de kosten voor beveiliging en bewaking zijn

niet afgenomen. Omgerekend per bewoner liggen die nu tussen de zeshonderd en

achthonderd euro per jaar. Voor ons een grote kostenpost, maar zeker ook voor de

niet LPDE-bedrijven op deze plant. Door de invoering van een toegangscontrole

systeem, kunnen deze kosten aanzienlijk omlaag.'

tie eenvoudig te wijzigen. Maar je
kunt met dit systeem nog meer.
Zo kun je er bijvoorbeeld ook een
aan- en afwezigheidregistratie aan
koppelen. In eerste instantie zullen
we hier echter nog geen gebruik
van maken.' 'Behalve de gebouwen

LPDE voortaan goed beveiligd door een geavanceerd

GET-toegangscontrolesysteem. (foto: GfT, Malle, België)

De huidige wijze van beveiliging en
bewaking is gebaseerd op de
'oude' situatie met bijna twee keer
zoveel bewoners op onze plant,
een werkschema in vier ploegen
en een volledige bezetting van alle
gebouwen. 'De medewerkers van
de beveiliging en bewaking zorg
den zo'n beetje voor alles,' vertelt
Danes. 's Avonds tijdens hun
ronde schakelden ze de lichten en

computers die nog aan waren uit,
ze sloten de openstaande deuren
en deden zelfs de zonneschermen

omhoog.' Deze situatie kan en
moet volgens hem anders. 'De
verantwoording voor dit soort
zaken moet je bij de mensen zelf
leggen. Thuis sluit je toch ook je
deur af als je vertrekt?'

'Gesloten gebouwen'
Naast het beter opvoeden van de
medewerkers moet ook de

manier van beveiliging aan de
huidige situatie worden aangepast.
'Eigenlijk is er sprake van schijn
veiligheid,' vindt Danes. Op dit
moment wordt overdag alleen aan
de poort gecontroleerd. Mensen
die kwaad willen kunnen, als ze
eenmaal binnen zijn, gewoon hun
gang gaan. Het is geen uitzonde
ring dat laptops, beamers, mobiele
telefoons en andere persoonlijke

bezittingen uit
de kantoren
worden ont
vreemd.' Met

de invoering
van een

geavanceerd
toegangscon
trolesysteem,
voor alle nog in
gebruik zijnde
gebouwen op
complex R, wil
Danes de

gebouwen
beter beveili

gen. 'Met het
door ons geko
zen toegangs
controlesys
teem zijn alle

gebouwen in principe dag en nacht
gesloten. Alleen met een bepaalde
badge kun je binnen. Je kunt per
gebouwen zelfs per afdeling bepa
len wie wel of geen toegang heeft.
Op de computer is deze autorisa-

Vlslt the GET·website : www.get.nl

gaan we waarschijnlijk ook de fiet
senstallingen op deze wijze beveili
gen,' vervolgt Danes, 'en verder
zullen op alle vitale plaatsen
camera's worden geplaatst.'

Besparing
De kosten voor de invoering van
dit systeem vallen volgens Danes
mee. 'Het systeem kan eenvoudig
aan ons bestaande computernet
werk (LAN) worden gekoppeld.'
De kostenbesparing zit 'm volgens
hem vooral in het aantal beveili

gingsmedewerkers. 'Doordat de
gebouwen in principe gesloten
zijn, kunnen we met minder bevei
liging volstaan. De portiersloge
moet wel continu bemand blijven.'
'Deze nieuwe wijze van beveiligen
vraagt wel om meer verantwoor
delijkheidsbesef van de medewer
kers,' vult de sitemanager nog
eens nadrukkelijk aan. 'Via de
GWO's en via een informatiecam

pagne gaan we de medewerkers
hier nog eens extra op wijzen.'

in beeld ~



Cees van Dongen, manager LWB Eindhoven in finale 'BOV-trofee':

'Betrokkenheid medewerkers

staat voor LWBE voorop'

Cees van Dongen temidden van het presentatorenduo Astrid joosten

en jaap jongbloed.

Een plaats in de finale van de 'Beste Ondernemers Visie' (BOV). Deze eer viel Cees

van Dongen, managing director van LWBE ten deel. Samen met twee andere kandi

daten dong hij op 10 maart jl. in het Evoluon mee naar de 'BOV-trofee'. Ondanks de

vlot lopende presentatie van Van Dongen ging een andere finalist met de trofee aan

de haal. 'Jammer maar helaas,' aldus Van Dongen. 'Het meedoen aan de finale was

echter al een hele ervaring die ik niet graag had willen missen.'

De 'BOV'-competitie wordt jaar
lijks door de Junior Kamer
Nederland georganiseerd. Het
thema voor 2003 luidde:

'Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen' met de nadruk op
het aspect 'People'. Hiertoe wor
den de prestaties gerekend van de
onderneming op sociaal ethisch
gebied. Hoe gaat het bedrijf om
met haar personeel en hoe
presteert zij op het gebied van
de maatschappij in ruimere zin.
Ondernemers die zich binnen dit
thema onderscheiden in hun visie

en bedrijfsvoering komen voor de
'BOV-trofee' in aanmerking. 'Onze
huisbankier stelde mij voor om
deel te nemen aan deze competi
tie,' vertelt Van Dongen. 'Het viel
hem namelijk op dat onze mede
werkers met zoveel plezier hun
werk doen en ook echt hart heb

ben voor ons bedrijf.'

IS Nationaliteiten
Na een financiële doorlichting van
'zijn' bedrijf volgde een bezoek van
een vierkoppige jury.Van Dongen:
'In een presentatie gaf ik aan hoe
LWBE met haar mensen en omge
ving omgaat. Ook werden de nodi
ge kritische vragen gesteld. Deze
heb ik klaarblijkelijk goed beant
woord, want ik mocht door naar
de finale.' Als voorbereiding op de
finale maakte een professionele
cameraploeg een drie minuten
durende film over LWBE met de

stem van Cees van Dongen als
'voice over'. Deze film werd tij
dens de finale in het Evoluon aan

de jury en het 450 man tellende
publiek vertoond. De betrokken-

heid van LWBE bij haar medewer
kers stond in deze film centraal.

'Wij willen onze medewerkers
volledig laten deelnemen in alle
aspecten van onze onderneming,'
legt Cees van Dongen uit. 'We
proberen een omgeving voor onze
mensen te creëren waarin zij
optimaal kunnen functioneren. Dit
komt onder andere naar voren in

de invoering van het werken in
"mini-companies". Door onze
medewerkers te stimuleren "zelf
te denken" en "zelf te doen"

merken we duidelijk dat de ver
antwoordelijkheid en betrokken-

heid sterk is toegenomen. Verder
bieden we onze medewerkers

volop mogelijkheden om zich
door middel van opleidingen en
trainingen verder te ontwikkelen.'
Een ander belangrijk punt dat de
jury hoog waardeerde, was de

wijze waarop LWBE met zoveel
verschillende nationaliteiten

omgaat. 'In totaal werken hier
15 verschillende nationaliteiten,'

vertelt Van Dongen. 'Van de ruim
honderd medewerkers heeft

ongeveer de helft een andere
nationaliteit. We hebben een

duidelijk beleid ontwikkeld hoe
hiermee om te gaan. Het aan
bieden van taalonderwijs maakt
hier bijvoorbeeld onderdeel van. ,Ult.

Astrid Joosten
Cees van Dongen zal de feest
avond in het Evoluon niet snel

vergeten. 'Alles was tot in de
puntjes geregeld. Ik heb van het
begin tot het einde enorm
genoten.' Voor de presentatoren
Astrid Joosten en Jaap Jongbloed
heeft hij niets dan lof. 'Zij hadden

zich zeer goed voorbereid. Het
was echt een aparte ervaring om
geïnterviewd te worden door
zulke professionals. Bovendien
waren het gewoon ontzettend
aardige mensen.'



De week van

De nieuwe werkweek begint alweer vroeg. Na een half weekend word ik op zondag

middag door onze oudste zoon op Welschap afgezet om daar om half drie met de

Cityhopper richting Schiphol te vertrekken. Normaal word ik door mijn vrouw

gebracht, maar zij kan nog steeds geen auto rijden omdat ze een rib heeft gebroken

en een paar ribben gekneusd! Een ongelukje tijdens onze skivakantie .... !!! Onze

hond Dombo wordt tijdens mijn reis gelukkig door onze schoonzoon uitgelaten.

Samen met Ivo Aarninkhof vlieg ik

door naar Beijing en vandaar naar

Nanjing. In Nanjing scheiden onze
wegen voorlopig. Ivo vertrekt rich

ting Hua Fei en ik vertrek richting
South East University (SEU). LPD
en SEU hebben samen een instituut

in Nanjing Uin Dong Fei Institute)
waar wij researchwerk doen op het

gebied van buizen. Twee keer per
jaar hebben we een Policy Board
Meeting waarin we het programma

voor het komend halfjaar vaststel

len. Gelukkig is Daan den Engelsen
samen met Kees Kortekaas al eer

der gearriveerd. Zij zorgen ervoor

dat alles perfect is voorbereid. Ik
slaap in het universiteitshotel, nog

echt een Chinees hotel, nauwelijks

Engels en een Chinees ontbijt!
Daar ik 's morgens toch niet ont
bijt telt dat niet voor mij .... !!! Wel

veel goedkoper dan het Jin Ling
Hotel!
's Avonds samen met Ivo diner met

JI Son, de baas van onze CRT I
operatie. Twee van zijn mensen zijn
er ook. Wij zien JI als een van de

'opinion leaders' in LPD. We praten
met hem over de toekomst van de

PPD. Wat verwacht hij van ons? Het

is snel duidelijk dat hij twee aan

dachtspunten heeft: cost down en
kwaliteit van onze producten!

Ondanks wat aarzelingen loopt JI

warm voor ons super slim verhaal.
Zijn mensen nog meer. Kunnen we

dat product niet als eerste in Hua
Fei of Changsha aanlopen? Dat

geeft moed! Daarna nog iets
gedronken met een paar van onze

mensen die in het Jin Ling Hotel

verblijven. Op van de slaap vertrek
ik per taxi ( 7 RMB oftewel I Euro)

naar mijn hotel.

Dinsdag
Dinsdag de hele dag geluisterd naar

de presentaties van de JDF mede
werkers en medewerksters. Dat

valt voor mij niet mee!!! Wel heel
boeiend te zien hoe een aantal

jonge Chinezen met veel enthou
siasme over hun werk vertellen. De

presentaties en het werk zijn van
steeds beter niveau dankzij de hulp
van Daan en de advisor van het

instituut Meyndert van Alphen,
voor ons een bekende! Het insti

tuut heeft inmiddels een prima

naam in China. Een van de weinige

goede voorbeelden in China hoe
een multinational en een Chinese

universiteit kunnen samenwerken.

Ondertussen geprobeerd de e-mail

te repliceren, maar er zit een file
van geweldige omvang tussen,

40Mb! Ja, ik weet dat je de ont

vangst van zo'n file kunt stop-
pen .... Op reis merk je pas echt
hoe verschrikkelijk veel e-mail met

ongelooflijk grote attachments je
krijgt toegestuurd! 's Avonds gege

ten met Frank Niessen en een paar

van zijn mensen (Wolfgang Gross,
Wim Verschuren en Martin van

Knippenberg) die prima werk doen

in het Fei Long project. Ik heb heel
veel respect voor onze mensen die
dit soort werk daar doen. Ver en

vaak lang van huis! En met goede
resultaten! En wat gaat Frank toch

makkelijk om met onze (meestal)
Chinese collega's op alle niveaus.
Frank en ik vinden altijd dat we

ook even op elkaar moeten katten.

Woensdag
Woensdag is dan de echte Policy
Board Meeting. Dat betekent dus

die dag strak in het pak. Het pro
gramma stellen we vast voor het

komende half jaar, we bespreken de

financiën (ook het instituut betalen

we heellaat ..... ).We bespreken
ook de toekomst van het instituut.

Hoe lang houden wij het als LPD

nog vol om een Research instituut
nuttig aan de gang te houden?
Zeker nu wij alleen nog maar wer
ken aan CRT's! Maar het zou dood

zonde zijn nu zo maar de stekker

uit het geheel te trekken. Wij broe
den dus op wat andere scenario's.

Gelukkig begrijpt de General

Manager van het instituut Baoping
Wang dit maar al te goed. Met de

lunch zijn we klaar en worden we

gevraagd om rond vijf uur terug te
komen voor een belangrijk evene

ment. Dat gaat nog bijna mis omdat
we met z'n vieren een goed half
uur vast komen te zitten in de lift

van ons hotel. En dan valt het niet

mee om aan niet Engels sprekende
mensen duidelijk te maken wat er

aan de hand is! Gelukkig worden

we tijdig bevrijd. Om vijf uur volgt

de verrassing. In het geheim is door

o.a. Daan gewerkt aan mijn benoe
ming tot 'honory member of the

board of management of the South

East University'. Ik maakte mij even

zorgen dat ik een eredoctoraat zou
ontvangen en dan dus geen grappen
meer over doctoren zou kunnen

maken, maar het is nog veel
mooier: ik ben nu de baas over al

die hooggeleerde dames en heren
én doctoren! Veel lovende woorden

worden over mij gezegd .

Natuurlijk moet ik een onvoor

bereid dankwoord spreken. Omdat
er ook vertaald moet worden naar

het Chinees heb ik gelukkig af en

toe wat bedenktijd. Ik vind het een
hele eer dat ik deze benoeming

heb gekregen, de eerste niet
Chinees die deze eer te beurt

valt in de SEU, al ken ik nog niet

precies mijn rechten en plichten!
's Avonds wordt ons het traditione

le banket aangeboden. Over en
weer worden vriendelijke woorden

gesproken. Wij hebben altijd voor
onze Chinese collega's een

Hollands cadeautje bij ons (met

dank aan Suzanne). Dit keer hebben

..
in beeld ~



17 en 18 jun;: Cost Innovat;on Show 2003

Voor meer informatie over deze tentoonstelling kunt u contact
opnemen met Gerda Mertens, tel. 040-2784043.

Bovendien wordt op zaterdag 21 juni een open dag georganiseerd.

Op dit moment zijn hierover nog geen details bekend.

keer hebben we naar de eerste

resultaten van een CDT gekeken
met een Zero DAF gun. Dat kanon

ontwikkelen DRL en PPD gezamen

lijk. We hebben ook naar een eer
ste prototype van een superslim

CDT gekeken. Indrukwekkend!
Ook hier leveren we als PPD een

bijdrage; wij leveren de elektronica
om de correcties te doen. Gaan we
deze buis echt ontwikkelen? We

besluiten de meeting met een

Koreaanse barbecue. Natuurlijk
zitten we op de grond, maar we

hebben dit keer wel een steuntje

in de rug! Ook onze drie expats

Arend, Frans en Jos zijn uitgeno

digd. Ik vind het erg prettig dat zo'n
avond met mijn Koreaanse collega

SD Han altijd netjes afloopt.

Zaterdag
Zaterdagmorgen vertrekken we

alweer om goed zeven uur vanuit
Gumi. Natuurlijk moeten we weer

op Cees wachten die dan ook nog
weer eens zijn ticket niet kan vin
den! Op de lange reis terug schrijf
ik dit artikel. Leuk om zo een keer

geforceerd te worden terug te

kijken. De week geeft me een goed

gevoel! Om acht uur haalt mijn
zoon (die aan een promotieonder
zoek werkt .... ) mij weer op van

Welschap. Thuis gekomen brandt

de strijd weer los wie ik het eerste
moet omhelzen! Onze hond

Dombo of mijn vrouw Gerda!

De Cost Innovation Show vindt plaats in gebouw RAF-p.Alle mede

werkers van LPD en enkele collega-ontwikkelaars van Philips
Research en Philips CFT, waarmee LPD op ontwikkelgebied nauw

samenwerkt, ontvangen een uitnodiging voor deze tentoonstelling.

Vrijdag
Vrijdagmorgen om kwart over vijf
uit bed om het vliegtuig van zeven

uur richting Daegu te halen. Om

acht uur landen we keurig op tijd
in Daegu waar ik opgehaald word

door een chauffeur die mij naar

Gumi brengt. Precies op het begin

tijdstip van de Operational D&E
meeting kom ik daar aan. In deze

meeting die we regelmatig hebben

of in Gumi of in Eindhoven bespre
ken we de onderwerpen die de

PPD en DRL gezamenlijk raken.
Dat doen we samen met onze
CTO Aart van Gorkum als voorzit

ter, een gedeelte van de CTO staff

(Cees Admiraal als secretaris en

Gerold Alberga) en een gedeelte

van het PPD en DRL management.
Van het PPD Management Team is
Maurits Smits er. Maurits doet heel

veel nuttig werk in dit soort mee
tings. Indien nodig zijn er andere

collega's uitgenodigd voor een

specifiek onderwerp. Een veelheid
van minder makkelijke en moeilijke
onderwerpen handelen we in een

dag af. Het valt elke keer weer op
hoeveel tijd we nodig hebben om

aan elkaar te wennen. Een dag is te

kort! Gelukkig zitten er ook altijd
wel een paar demo's tussen. Dit

Dinsdag 17 en woensdag 18 juni organiseert LPD in Eindhoven de

Cost Innovation Show 2003. Op deze jaarlijks terugkerende tentoon
stelling tonen medewerkers van PPD en PTE hun laatste innovaties

op het gebied van processen, technologieën, producten en equip

ment. Deze tentoonstelling laat zien welke bijdragen innovaties kun

nen leveren aan de kostenbesparingen en performanceverbeteringen
in het kader van de huidige BIC-programma's. Maar ook de innovatie

ve mogelijkheden voor de periode na 'BIC' komen aan bod.

nog een vliegtuig vertrekt naar

Seoul. Dat vliegtuig haal ik wel. In
Seoul de nacht doorgebracht in het

Holiday Inn omdat er geen vliegtuig
meer gaat naar Daegu.

hier goed werk gaat doen. In de

avondsessie voegen we ons bij Ivo,

Henk Vrijsen en Nick Leung, de
plantmanager van Hua Fei.We

reviewen de manufacturing impro
vement activiteiten in Hua Fei. Ons

team geleid door Henk heeft prima
resultaten bereikt in de CDT lijnen

I en 2. Op jaarbasis een potentiële
besparing van zo'n 27 miljoen

dollar! Daar mogen we echt trots

op zijn. Ik ben dan ook blij dat
Henk weer terugkomt bij de PPD

nadat hij een paar jaar bij de PTE
heeft gewerkt. Een echte aanwinst
voor ons.

Donderdag
Donderdag twee uur in Hua Fei

doorgebracht. Met JG Park en Nie
Feng gesproken over volgende

stappen. Een kort bezoek aan lijn 2

gebracht. Dat ziet er netjes uit!
Om 10 uur per auto van de univer

siteit (zou dat een van mijn rechten

zijn?) naar Shanghai vertrokken.
Maar helaas, ook China wordt

inmiddels geplaagd door forse files.

Niet alleen in Shanghai, maar ook
op de snelweg ernaar toe. Kortom,

ik mis het vliegtuig. Gelukkig brengt
je mobieltje uitkomst. Even Suzanne

bellen en je weet dat er om 6 uur

we houten klompjes en een mooi
boek over Nederland. Dat valt

goed in de smaak. Wij krijgen op
onze beurt een mooi borduur

werkje in een lijstje. Na het eten
lopen Bob van der Linden en ik van

de universiteit naar het Jin Ling
hotel. Bob is net benoemd tot local

development manager Hua Fei.

We praten o.a. over mijn ervarin

gen in Singapore toen ik daar local
development leidde voor CE. Fijn

om te zien hoe een jonge collega

Professor & vice president Jingnan Liu overhandigt Wim

Brouwer een certiftcaat van erelidmaatschap van de

'Board of Directors' van de Southeast University.



Tijdwinst door elektronisch registeren aan- en afwezigheid bij PPD

'We hoeven gelukkig niemand meer achter de broek. ,aan te zItten

Elly Ramakers, Sacha van der Heijden, Elles Dillen en Simone Kramer (vlnr.)
verscheuren op symbolische wijze de presentielijsten.

Binnenkort verdwijnen bij de PPD de oude vertrouwde presentielijsten van de bor

den.Alle PPD'ers houden namelijk voortaan in de Lotus Notes Timesheet-applicatie

hun aan- en afwezigheid bij. Een werkgroep vanuit het Office management,

bestaande uit Simone Kramer, Elles Dillen, Elly Ramakers en Sacha van der Heijden,

nam het initiatief voor deze elektronische ommezwaai. Dit slimme idee leverde de

dames in de eerste ronde van de Excellence Olympics zelfs een special award op.

eerst een maand schaduw te

draaien met de presentielijsten.
Deze maand is op dit moment
nog niet voorbij, maar zoals het
er nu naar uitziet, is het al een
groot succes.'

Schaduwdraaien
Vanaf week 9 houden alle PPD'ers

hun aan- en afwezigheid elektro
nisch bij. Simone: 'We hebben
afgesproken met het management

registreert, kan er geen verschil
meer met de presentielijst ont
staan. 'Het excuus van "vergeten
in te leveren" is er ook niet meer

bij. Medewerkers die te laat zijn,
worden hier automatisch via een

mailtje aan herinnerd.'

even wennen.' De voordelen van

deze elektronische registratie
wegen volgens Elles echter niet
tegen de nadelen op. 'De registra
tie is niet alleen nauwkeuriger, het
scheelt vooral veel tijd. Voor ons
als secretaresses, maar ook voor
de salarisadministratie die de

afwezigheid in SAP verwerkte.'
Doordat iedereen zijn aan- of
afwezigheid nu in de Timesheet

hun computer.' 'Voor de tijdschrij
vers onder de PPD'ers betekent

deze wijziging één handeling min
der,' vult EIIes Dillen haar collega
aan. 'Voor de niet-tijdschrijvende
PPD'ers was het in het begin wel

Timesheet applicatie
Als oplossing voor dit tijdrovende
werk stelde de dames het MT+
voor de Timesheetapplicatie aan
te passen en alle PPD'ers tijd
schrijver te maken (ongeveer
70 PPD'ers waren nog geen tijd
schrijver) zodat de presentielijsten
kunnen komen te vervallen.

De aanpassing van de Timesheet
applicatie houdt in dat de afwezig
heidsuren direct in SAP worden
verwerkt. Voorheen werd dit door

de salarisadministratie gedaan aan
de hand van de presentielijsten.
'Het invullen van de Timesheet is

een fluitje van een cent,' vertelt
Simome Kramer terwijl zij het op
haar computer demonstreert. 'Alle
PPD'ers beschikken inmiddels

over een Timesheetapplicatie op

'Een groot aantal medewerkers
vulde de wekelijkse presentielijs
ten niet of onvolledig in,' vertelt
Simone Kramer. 'De secretaresses
moesten dan aan het eind van de
week iedereen achter de broek
aan zitten.' Een tweede struikel

blok was de discrepantie die vaak
bestond tussen de presentielijst en
de Timesheets van de tijdschrij
vers. 'PPD'ers die hun uren moe
ten verantwoorden, houden in hun
PC een zogenaamde Timesheet
ofwel urenstaat bij,' legt Simone
uit. 'Deze Timesheets toonden

echter regelmatig verschillen met
de door hen ingevulde presentie
lijst. Hierdoor kwamen er veel
verschillen op de 40 uurcontrole
lijst in SAP.Het oplossen van deze
verschillen kostte de secretaresses

wekelijks veel tijd.'

..
in beeld ~



Project 'BIC 100'
in Headquarters Hong Kong gestart

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.

De resultaten van alle BIC projec
ten gevoegd bij het budgetresul
taat voor 2003 maken van ons

bedrijf weer een heel gezond

bedrijf dat zich kan meten met

SDI! Op deze manier blijven wij
nog heel lang verzekerd van een
plaats in de beeldbuizentop.

De adviesaanvraag voor de verzelfstandiging van de PTE Spare Parts

Services (SPS) is tijdelijk on hold gezet. SPS is met ingang van I maart
2003 wel een zelfstandige firma. maar de medewerkers worden op dit

moment nog ingehuurd vanuit PTE. De betrokken medewerkers moeten
op termijn wel in dienst komen van SPS.

• Op 20 maart is in de European Works Council ter sprake gekomen:

de overgang van het oude la-koppige Global Management Team naar de
4-mans Executive Board en het vervallen van de Regio Europa. Op deze
vergadering waren aanwezig Andreas Wente (CEO) en Kathy Hanna

(Hoofd Global HRM). De algemene situatie werd besproken. de start van
het BIC 100 project en de vervreemding van de Barcelona plant.

Presentaties zijn ook verzorgd door Cor van Otterloo (Director

Components operations) en Bernard Cassanhiol (Director CRT2)

• Het Employability Center is op 3 april van start gegaan. De nieuwe

manager Employability - Wil Robben - is met veel enthousiasme aan zijn
nieuwe taak begonnen. In de eerste drie dagen hebben reeds 10 personen

een afspraak gemaakt voor een eerste oriënterend gesprek over een
nieuwe kijk op hun toekomst. Maak telefonisch een afspraak via 97777!

• De nieuwe bestuurder van LG.Philips Displays Netherlands B.V.Cor van

Otterloo. is zijn werkzaamheden in de Gezamenlijke Overlegve ••..
gadering begonnen op 18 maart. Hij heeft een toelichting gegeven op
de strategie t.a.v. componenten voor Stadskanaal, Sittard en Eindhoven
Guns en Glas.

• De OR heeft een instemmingverzoek gekregen met betrekking tot de

gedragsregels voor de vrije vakantie. Tevens is met de bestuurder afge

sproken, dat een adviesaanvraag ingediend zal worden voor de Shared
Services F&A,als eerste in een reeks, verband houdend met BIC I00.

(PPD, DRL, local develoment)!

BIC 100 is opgedeeld in een

aantal kleinere projecten die ieder

een onderdeel van de organisatie
belichten. Een aantal BIC 100 sub

projecten is al gestart (bijvoor
beeld F&A en IT). De start datum
van BIC 100 voor D&E is begin
mei.

In 2002 zijn er veel (en vaak pijn

lijke) maatregelen in ons bedrijf
getroffen om dit gat te dichten.

Dat is ten dele gelukt. Zo'n 7%
van het gat is gedicht. Realisatie

van het budget voor 2003 levert

nog eens zo'n 4.5% op.En dat is

dus niet goed genoeg!
Vandaar de start van de zware

projecten BIC 141 (cast down
voor alle CPT's ofwel TV-buizen),

BIC 505 (cost down voor alle
CDT's ofwel monitorbuizen) en

BIC 142 (cost down voor alle

componenten) die volgens

Brouwer heel veel geld gaan ople
veren in 2003. Maar niet alleen de

kosten van onze producten moe

ten naar beneden, dit geldt ook
voor de kosten van onze LPD

organisatie. Daar is project BIC
100 voor bedoeld. In vaktermen
heet dit dat de G&A kosten

(General & Administrative kosten)
omlaag moeten. Deze kosten van

onze LPD organisatie wereldwijd,

bedragen 400 miljoen dollar per
jaar.
Onder G&A kosten vallen de kos

ten van IT, Marketing&Sales. HRM,

Logistics, F&A, PTE en ook D&E

'LG.Philips Displays is de grootste speler in beeld

buizenland en dat willen we graag zo houden.

Daarom moeten we ons steeds vergelijken met

onze concurrenten, zeker met SDI, Samsung,'

aldus Wim Brouwer. Aan dit soort vergelijkingen

ligt de grondslag voor het BIC 100 project. In een

vergelijking van Samsung (SDI) en LPO is vast

gesteld dat er in de financiële resultaten een ver

schil van 19% zit. SDI behaalt een resultaat van

zo'n 500 miljoen $ uit het maken en verkopen

van beeldbuizen. Dan hebben we het over de IFO

(income from operation).' Dat is 12% van de

omzet. Over hetzelfde jaar gemeten (2001) heb

ben wij een resultaat van -7% gehaald. Een aan

zienlijk verschil en een bewijs dat er in buizen

land nog steeds geld valt te verdienen!



Buitenlandse medewerkers
voelen zich thuis in Eindhoven

De redenen om een werkgever in een ander land dan je vaderland te kiezen kunnen divers zijn. Er doet zich een mooie

gelegenheid voor, je houdt wel van avontuur of je wilt om wat voor reden dan ook, weg uit je eigen land. Eenmaal in het

nieuwe land, word je behalve met een nieuwe baan, ook geconfronteerd met andere zeden en gewoonten. Je spreekt de

moedertaal niet van je collega's en je buren. In Beeld zocht een aantal representanten op die vanuit het buitenland hier

een stap voorwaarts in hun carrière willen zetten. Hoewel onze eigenaardigheden ze niet ontgaan, voelen ze zich prettig

in Eindhoven.

Frederic Guillanneuf kent Holland op zijn duimpje

Sinds twee jaar werkt Frederic
Guillanneuf als sales manager bij
Headquarters. Samen met zijn
gezin, bestaande uit vrouwen
twee jonge dochtertjes, heeft hij

de rustige manier van leven van de
Nederlanders leren waarderen.

Opvallend vindt hij hoe vriendelijk
de mensen zijn tegen kleine kinde
ren. Ook is hij zeer te spreken
over zijn vriendelijke buren die
hun Franse buren geregeld behulp
zaam zijn. Het sociale klimaat
ervaart Guillanneuf als bijzonder
prettig. Als Fransman toch wel iets
gewend op landschappelijk gebied,
houdt hij van het Hollandse land
schap met zijn typische luchten, de
nette tuintjes en de keurige fiets
paden. Ook weet hij de cultuur en
dan met name het werk van de
Hollandse meesters te waarderen.

Andere zaken die voor hem typi-

cally Dutch zijn, zijn de bevers van
de Biesbosch, de Amsterdamse
grachten, belegen kaas, drop en
meel van de molenaar. Minder

gelukkig is hij met de geur rond
Eindhoven. Het verschrikkelijke
ziekenzorgsysteem dat nog iedere
dag beroerder wordt, het woord
'gestremd' en de strakke sociale
controle. Ook hekelt hij de drugs
koeriers, het instabiele kabinet, de
starheid van sommige mensen,
onbeleefdheid en onopgevoede
kinderen. Maar zeker als de zon

schijnt is het hier prima uit te
houden, vindt hij. En zolang als hij
plezier houdt in zijn werk, is hij
zeker van plan om hier te blijven.

Federico Cesario verruilt Milaan voor Brabantse gezelligheid

Federico Cesario werkt sinds

I januari van dit jaar voor de
Italiaanse CRT klanten van

Customer Services op TQIII in
Eindhoven. Deze engineer in de
telecommunicatie verruilde zijn
job in de mondaine metropool
Milaan voor de Brabantse 'gezellig-

heid' van Eindhoven. Tot nu toe is

het hem zeker niet tegengevallen.
De prima in het pak gestoken
Milanees is uiterst diplomatiek als
hij gevraagd wordt naar een
beschrijving van zijn gastland en
zijn bewoners. Zijn collega's zijn
vriendelijk en behulpzaam. Wat
hem is opgevallen in Eindhoven
zijn de fantastische lanen voor
fietsers. In Milaan is dit een totaal

onbekend fenomeen. Er is in zijn
geboortestad helemaal geen plaats
voor fietsers in het straatbeeld.

Ook over zijn huisvesting is
Cesario tevreden. Zijn werkgever
regelde weliswaar een piepklein
appartementje voor hem, maar
wel helemaal compleet. Ook over
de ligging midden in de binnenstad
is hij tevreden. Waar hij wel aan

heeft moeten wennen in

Nederland is de vroege tijd van
het avondeten. Zo rond 18.00 uur

vindt de Italiaan toch wel erg
vroeg. Ook gaan de winkels vroeg
dicht, met uitzondering van de
supermarkten. Wat de lunch
betreft doet Cesario zijn best om
zich aan te passen. Ondertussen
heeft hij de soepen en sandwiches
in het bedrijfsrestaurant leren
waarderen, maar wel mist hij de
pasta een beetje op het menu. De
afgelopen weken is hij al enige
malen naar Italië op zakenreis
geweest. Tijdens die reizen heeft
hij zijn voorraad authentieke pasta
aangevuld.

in beeld ~


