
Projectleider Jac Jansen:

Iran project gigantische kluif voor de PTE.
Drie jaar geleden werd Jac Jansen, plantmanager van de Poolse

magnetenfabriek Ugimag, door Cor van Otterloo bij de PTE bin

nengehaald om twee jumbolijnen neer te zetten in Hranice. Die

projecten lopen redelijk goed, volgens de projectleider. Maar nadat

hij een klus geklaard heeft, laat hij graag anderen de puntjes op de

i zetten. Zelf is hij dan alweer aan een nieuwe uitdaging toe. De

komende jaren kan hij zijn tanden zetten in het gigantische Iran

project. Eind april is de eerste aanbetaling gedaan door de firma

Alam/Ara voor een nieuwe beeldbuizenfabriek met twee lijnen, een

21" en een 29". Daarnaast moet er een Deflectie Units fabriek, een

Gunfactoryen een reclaim fabriek* verrijzen op een terrein bij

Marand in de nabijheid van Tabriz. Het bouwen van de machines,

de installatie én de 'running in' doet de PTE. Jac Janssen is niet in één hokje te plaatsen.

*In een reclaim(abiek warden de schermen van uitval buizen

gesplitst voor hergebruik.
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Het terrein waar het productie
centrum moet komen, ligt nu nog
helemaal braak. Het eerste wat er

staat te gebeuren is de bouw van
de productiehal. Met deze bouw,
die de Iraniërs zelf voor hun reke

ning nemen, is ongeveer een
maand of acht gemoeid, denkt
Jansen. Uiteraard gaat de bouw
wel in nauw overleg met de
mensen van LG.Philips Displays.
Als het gebouw er staat, kan het
leidingwerk erin. Weer een maand
of acht daarna verwacht Jansen dat
de productie begint te lopen.
Drie maanden nadat de eerste

21" buizen van de band lopen,

zullen de 29" buizen volgen. Weer
een half jaar later start de OU
en de Gunfactory.
De eerste Iraanse buizen zullen

uitgerust worden met elders
geproduceerde en bekende
deflectiespoelen en kanonnen.
'Anders heb je teveel onbekende
factoren in een keer te verhap
stukken,' aldus de projectleider.

Gezin blijft thuis
Vanaf juni heeft hij een werk
schema van telkens vier weken op
en twee weken af. Net als zo'n

vijftig tot honderd andere PTE'ers.
Met zijn familie naar Iran voor de



Op 10 september 2003

duur van het project was geen
optie, hoewel hij het erg leuk vindt
om in het buitenland te wonen.

De schoolgaande kinderen hebben
echter de doorslag gegeven om
zijn gezin thuis te laten.
Desondanks heeft hij er alle ver
trouwen in dat het project binnen
de tijd naar tevredenheid wordt
afgerond. Zeker als hij zich hierbij
gesteund weet door de PTE-ploeg
maar vooral door zijn rechterhand
in Iran Koen te Linteloo en Frank

Borgers in Eindhoven.

immers een totaal andere cultuur

waarin mensen die de geestelijke
macht vertegenwoordigen ook een
stevige vinger in de pap hebben bij
de totstandkoming van het project.
Als bijkomend voordeel van het
strikte alcohol beleid, in combinatie
met het klimaat, acht Jansen het
waarschijnlijk dat hij een paar kilo

zal afvallen. Over een jaar of twee,
is hij in afgeslankte versie, maar
waarschijnlijk even onorthodox als
voorheen, beschikbaar voor de
volgende klus.

door Wil Robben

Tussentijdse aanvullende

OR-verkiezingen

dat de verkiezingsdatum 10 sep
tember is.Volgens de verkiezings
procedure moeten de lijsten zes
weken voor de verkiezing com
pleet zijn. Dat zijn lijsten van de
vakbonden FNV,CNV, de Unie en
VHPP. Daarnaast kan er een lijst
komen van medewerkers, die geen
lid zijn van een vakbond, maar die
zich rechtstreeks kandidaat stel
len.Vanuit PTE hebben zich reeds

drie personen gemeld.Vanuit
andere geledingen hebben zich op
het moment van schrijven nog
geen kandidaten gemeld.
Indien je interesse hebt in een
boeiend kijkje achter de schermen
van LG.Philips Displays Eindhoven
in de komende roerige periode,
neem dan contact op met één van
de OR-leden in je omgeving, of
met Wil Robben tst. 97777.

Boeiend kijkje
De verkiezingscommissie is reeds
van start gegaan om e.e.a. in
goede banen te leiden. Zo is al
afgesproken met de bestuurder,

Omdat we -zeker in de komende

roerige tijden- niet kunnen wach
ten op de volgende OR-verkiezin
gen in november 2004, is besloten
om de OR middels tussentijdse
aanvullende verkiezingen weer op
oorlogssterkte te brengen.
Daarvoor is er dringend behoefte
aan kandidaten. Medewerkers die

lid zijn van een vakbond hebben
reeds via hun vakbond een oproep
gekregen zich kandidaat te stellen
voor de komende periode.
Indien we de reeds geplande
vertrekkende OR-leden meetellen,

zit de OR dringend verlegen om
minimaal 9 personen.

In november 2000 zijn de laatste OR-verkiezingen geweest. Op dat

moment zijn ook verkiezingen voor een Onderdelencommissie (OC)

gehouden. Na de vorming van de joint venture en de benoeming

van Cor van Otterloo tot plantmanager zijn de OR en OC samen

gevoegd tot één orgaan voor intern overleg, bestaande uit 23 per

sonen. Door de vele reorganisaties van het afgelopen jaar en het

feit dat verschillende OR-leden gebruik hebben kunnen maken van

een VROM-regeling is het aantal OR-leden, ondanks aanvulling

vanuit de kiezerslijsten, nu gezakt tot twaalf. Daarnaast zullen nog

een aantal OR-leden in de loop van dit jaar met de VROM gaan.

Ton Danes
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Volgende klus
Om Jansen in één hokje te plaat
sen is onbegonnen werk. Zijn
arbeidsverleden laat steeds om

de paar jaar een nieuwe uitdaging
zien in verschillende landen en met

verschillende taken. Hij ziet zichzelf
nog het meest als een aannemer
die een ·goed huis bouwt met de
middelen die hem ter beschikking
worden gesteld om daarna van het
eindproduct afscheid te nemen.
De speciale omstandigheden in
Iran maken zijn nieuwste opdracht
extra interessant voor hem. Het is

Beste lezer

Wij wensen u weer veel informatief leesplezier.

In deze maand worden de koele perioden met regen afgewisseld
door warme dagen met tropische onweersbuien. Kortom, de
Hollandse zomer is weer begonnen.
Ook al kennen we sinds dit jaar geen collectieve vakantiesluiting
in juli/augustus meer, toch blijven deze maanden bij de meeste
van ons veruit favoriet om op vakantie te gaan.
Na een jaar van eendrachtige samenwerking om ons zakelijk
doel te bereiken kunnen we nu ons vakantiedoel zelf gaan
bepalen. Hoe verschillend mensen zijn, blijkt als we hen naar hun
favoriete vakantiebestemming vragen. Tien tegen een dat je dan
evenveel meningen hoort als er mensen zijn.
Naast vele interessante artikelen laten we in dit nummer ook
enkele medewerkers aan het woord over hun favoriete vakantie

bestemming.



Projectteam maakt belofte waar!

Kleurendemo SuperSlim Op CIS 2003

Lees verder op pagina 7

Het team achter de kleurendemo SuperSlim.

Projectleider Manfred Tenner onderste rij rechts.

• De OR heeft met kleine aanpassingen instemming verleend m.b.!. de
gedragsregels i.v.m.de vrije vakantie.

geen enkele concurrent heeft een

SuperSlim in ontwikkeling zodat wij
de trend kunnen zetten.' Wat ook

telt voor Tenner is het overwinnen

van problemen en moeilijkheden.

'Al onze inspanningen leveren

zeker ook spin off naar lopende

producttypen, en daar ben ik dan
ook zeer tevreden over.'

• Tevens een instemmingverzoek voor PTE om de mogelijkheid te hebben

de grote hoeveelheid tvt en vakantiedagen van vorige jaren van diverse

PTE-ers op vrijwillige basis op te laten maken tijdens deze periode.

• In verband met de lage workload bij PTE is een instemmingverzoek

binnengekomen bij de OR om de collectieve verletdagen van december
naar voren te halen en deze te plaatsen op drie vrijdagen in juni. Dit om te

voorkomen dat arbeidsduurverkorting aangevraagd moet worden. Dit geldt
alleen voor PTE.

• CGF: CGF is gesloten vanaf 31 maart 2003! Op I mei is een klein groepje
voormalige medewerkers begonnen voor een twintigtal weken in een

speciaal project, waarbij een voorraad van 3 miljoen kathodes nog opgewerkt
gaat worden. Deze doorstarters zijn aangenomen op tijdelijke contracten.

Er is een instemmingverzoek gedaan om voor deze groep een collectieve
vakantie af te spreken in week 32/33.Voor de vakantieperiode zal nog een

evaluatie gehouden worden over het verloop van dit hele proces, om te
leren voor volgende reorganisaties.

Sein op groen
Na de CIS 2003 staan alle seinen

op groen om nog dit jaar te komen

met een productarchitectuur.

Daarna zal gewerkt worden aan
het typeproject. Stel dat om wat

voor reden de SuperSlim niet in

productie genomen zou worden.
Is Tenner dan teleurgesteld? 'Ja,

Tijdens de nieuwe opzet van de Innovation Week,

de Cost Innovation Show (CIS) op 17 en 18juni jl.,

presenteerde het projectteam SuperSlim de

eerste technology demonstrator van de

SuperSlim-buis. Ook de mensen die de Open Dag

op 21 juni bezochten konden haar bewonderen.

Menig PPD-er heeft met een grote motivatie aan

dit project gewerkt. 'Het team heeft goed

gefunctioneerd', aldus projectleider Manfred

renner. Vele technische problemen zijn aan

gepakt en overwonnen. Zoals de afbuigeenheid,

de maskerdoos, belichting, elektronenkanon, het

glas en ook niet onbelangrijk, het maakproces.

'Je zou kunnen zeggen dat in alle gebouwen en

op alle verdiepingen is meegewerkt aan dit

succes. Al deze mensen waren ook nodig, omdat

we naast een design met computertools, ook

prototypes maken.'

Het zal vorig jaar september

geweest zijn dat Tenner voorspel
de dat hij en zijn team de eerste
kleurendemonstrator van deze

breedbeeldbuis zouden kunnen

laten zien tijdens de Innovation
week, nu CIS geheten. En aldus

geschiedde. 'Dat wat we gedacht
hebben, konden we realiseren.'

Het SuperSlim project is een tech

nologieproject dat in de periode
2002/2003 voornamelijk in het
teken zou staan van cost innova

tion. De opdracht om een
SuperSlim buis te ontwikkelen die

veertig procent platter was dan

een gewone buis, maar met dezelf

de 'front of screen' performance
tegen dezelfde kosten, was

behoorlijk uitdagend. Hoewel we
de technologische grenzen moes

ten verkennen, streefden we tege
lijkertijd naar een realistische ver

wezenlijking.' Gaf dit een beper

king of leidde dit juist tot extra
creativiteit? Tenner: 'Het laat zien

dat kostenbesparingen en product
innovaties hand in hand kunnen

gaan.'



Minder kosten en meer service met gezamenlijke helpdesks

Besparingsactie BIC I 00
ook op onze plant van start

Wereldwijd 100 miljoen dollar besparen op alle overheadactiviteiten. Dat is de kern van het BIC I OO-project dat inmid

dels bij de LPD-onderdelen 'Hoofdkantoor, Verkoop en Marketing, Human Resource Management, IT, F&A, Development

en Engineering en Logistiek' in gang is gezet. Doel van deze grootscheepse bezuinigingsoperatie: een verhoging van

de kwaliteit, vergroting van de snelheid en verlaging van de organisatiekosten. Binnen LPDE is per onderdeel een

BIC IOO-projectteam bezig met het opstellen van een bezuinigingsplan. In Beeld informeerde naar de stand van zaken.

Shared Service Center IT

'Elk projectteam heeft een eigen
opdracht', vertelt PTE-er Piet
Arkesteijn, kartrekker voor het
IT-stuk in Eindhoven. 'IT is relatief

gezien e,en grote kosten post, van-

Piet Arkesteijn krijgt de leiding over de 'nieuwe' lT-afdeling.

wege het grote aantal gebruikers,
de veelheid aan toepassingen,
de dure apparatuur en de vele
externe krachten die worden

ingehuurd. In het kader van
BIC I00 moet wereldwijd 16 tot
20 miljoen dollar op IT-zaken

worden bespaard. Ongeveer
2 miljoen hiervan komt voor reke
ning van onze plant. Dit betekent
voor ons dat we onze kosten

met 25% omlaag moeten zien
te brengen.'

Besparingen
Een belangrijk deel van deze
besparingen wil het projectteam
realiseren door het bedingen van
betere inkoopvoorwaarden bij
leveranciers. Dus lagere prijzen
voor in te huren diensten èn voor

apparatuur. 'Maar ook door het
slimmer uitvoeren van projecten',
aldus Arkesteijn. 'Met slimmer
bedoelen we wereldwijd gezien
meer gezamenlijke projecten uit
voeren en vooraf beter nadenken

hoe we de projecten het meest
efficiënt kunnen uitvoeren.' Een

andere belangrijke besparing die
op dit moment nog wordt onder
zocht is de mogelijkheid om op
de lijnen waarover nu alleen nog
internetverkeer loopt, ook het
telefoonverkeer te laten verlopen.
'Gezien de vele internationale

gesprekken die we voeren, kan
dit tot grote kostenbesparingen
leiden', aldus Arkesteijn.

Een locatie
De laatste en meest in het oog
springende kostenbesparing bij IT
is het samenvoegen van de drie
bestaande IT-afdelingen met hun
helpdesks (van PPD, PTE en de
overige afdelingen) tot één 'Shared
Service Center IT' voor geheel
LPDE. Piet Arkesteijn krijgt de
leiding over deze 'nieuwe'
IT-afdeling, waarbij Harry van
Laere de leiding krijgt over de
gezamenlijke helpdesks. 'Door de
daling van het aantal medewerkers
op onze plant is het in stand hou
den van drie aparte helpdesks een
te kostbare zaak', legt Arkesteijn
uit. 'Wanneer we de helpdesk
activiteiten op één locatie concen
treren, kunnen we in totaal met
minder medewerkers volstaan.'

Bang voor een verlies aan service
is hij niet. 'Doordat alle helpdesk
medewerkers nu geconcentreerd
worden op één locatie is de
"bemensing" en daardoor de
bereikbaarheid juist beter gegaran
deerd.' De integratie van drie
helpdesks tot één heeft geen ont
slagen tot gevolg. Wel zullen er
minder externe mensen worden

ingehuurd.

Shared Service Center F&A

De oprichting van een 'Shared
Service Center' voor de F&A

diensten van onze plant was al
voor de start van BIC 100 een

feit. 'Toen de regio Europa kwam
te vervallen dienden de verschil
lende functies elders te worden

ondergebracht', vertelt site

controller John van Zanten. 'Hier
onder vielen ook de administratie
en controllerfunctie van PPD, PTE,
GDE en CTO. Deze zijn sinds mei
samengevoegd in een "Shared
Service Center F&A".'Tot ontsla

gen heeft deze fusie niet geleid.
Twee vacatures zijn niet ingevuld

en één persoon gaat met de
VROM. Toch zijn de medewerkers
niet allemaal even gelukkig met de
centralisatie van de F&A diensten.

'Het is voor ons eigenlijk weer
een stap terug', legt van Zanten
uit. 'Tot 2000 vond de administra

tie van de verschillende afdelingen

in beeld ~



Het BICIOO HRM-project is per 6 mei met een KickoffWorkshop in Eindhoven van

start gegaan. Het BIC 100 HRM-team bestaat uit HRM vertegenwoordigers uit de

verschillende locale organisaties, waaronder Bang Chi Young (Bekasi), Elaine Wong

(HK), Daniel Park (HK), Jose Carlos Crizol (Capuava), Robert Peetoom (Hranice),

Jung-Hyung Kim (Gumi) en Jan Bernard KooIen als Project Leider. Het team wordt

door Sarena Lin en Jerry Liu van McKinsey ondersteund.

centraal plaats. Begin 2000 besloot
PTE haar administratie te decen

traliseren. Niet veel later volgden
ook de overige F&A afdelingen.
Elke groep had toen een eigen
boekhouding en een eigen con
troller. Dat werkte prima. Andere
partijen, waaronder inkoop, zaten
fysiek in de buurt en ook de ver
schillende F&A afdelingen voerden
onderling regelmatig overleg.
Door deze afdelingen nu weer te
centraliseren, zijn we eigenlijk
weer terug bij af.' Toch ziet Van
Zanten ook wel voordelen van
deze actie. 'Doordat dezelfde
werkzaamheden nu door meer
dere mensen kunnen worden

verricht, zijn we minder kwetsbaar
bij bijvoorbeeld ziekte of vakantie.'

Samenvoeging
Als gevolg van de samenvoeging
van de I;>oekhoudingen van PPD,
PTE, GDE, HQ Eindhoven, HQ
Europa en Hulp en Staf zijn negen
medewerkers verhuisd naar RE-I.

BIC 100 HRM-project

Beter en slimmer
Na de Kickoff in Eindhoven heeft
het team twee activiteiten onder
nomen: het verzamelen van data

op het gebied van financiën,
kosten, aantal medewerkers en
parallel het verzamelen van
kwalitatieve gegevens door middel
van interviews met de klanten van
HRM en ook met HRM medewer
kers. In deze interviews worden

met name vragen gesteld over hoe
HRM kosten kan besparen, nog
beter en slimmer zou kunnen gaan
werken en hoe HRM zich zou

moeten ontwikkelen op langere
termijn om te voldoen aan de
vraag van de klanten. In totaal gaat
het om 28 interviews, zowel in

Eindhoven als in Gumi, en ook per
telefoon en video conferentie.

'De controllers en assistent

controllers van deze groepen zijn
wel op hun oude stek gebleven',
aldus Van Zanten.

De samenvoeging van de verschil
lende administraties paste volgens
hem prima in het BIC 100-beleid.
Andere bezuinigingsacties in het
kader van BIC I00 staan voor

Praktisch betekent dit dat het

team op zoek is naar nieuwe
mogelijkheden van werken en dat
deze nieuwe mogelijkheden gelijk
tijdig ook kostenbesparend zijn.
Een aantal suggesties en ideeën
zijn inmiddels door het team ver
zameld. Het is nog te vroeg om
op de details in te gaan, maar als
voorbeeld van een van de sugges
ties is genoemd het realiseren
van Shared Services Centers voor

met name HR-specifieke admini
stratieve processen.

Erg betrokken
Inmiddels is het BIC 100 HRM
team weer werkzaam vanuit

Eindhoven. Opvallend is dat de
leden van het team erg betrokken
zijn bij hun opdracht, zeker omdat

Site con trol/er john van Zanten.

F&A voorlopig niet op stapel.
'Wij hadden geen financiële target
opgekregen', vertelt de site
controller. 'Wel dienden onze

afdeling van achttien naar veertien
medewerkers op fulltime basis te
worden teruggebracht. En deze
target hebben we, gelukkig zonder
ontslagen, gehaald.'

de leden van het projectteam ook
hun normale taken en verantwoor

delijkheden hebben gehouden.
Ook wordt uit de interviews met

de klanten van HRM duidelijk dat
zij hun ondersteuning geven aan
dit project, omdat zij zien dat
HRM een belangrijke rol heeft in
de verdere toekomst van LPD

op het gebied van het behouden
van de kwaliteiten van de mede

werkers voor de langere termijn.
Maandag 23 juni moet het team
klaar zijn; dan wordt namelijk de
eindpresentatie verwacht aan de
BIC I00 Stuurgroep in Hong Kong.
Alle plannen voor verbeteringen
en kostenbesparingen moeten dan
duidelijk onderbouwd zijn. Nog
een paar weken er flink tegenaan!
Veel succes gewenst!



lES Eindhoven

Realiseert verbeteringsactiviteiten
in onze fabrieken

De leden van lES Eindhoven, vlnr. Bas Hormon, Jan Toumoy,
Martin Roe en Remko Home.

De groep Industrial Excellence Support (lES) Eindhoven is sinds twee jaar actief in

gebouw RAF-p. Dichtbij het CRT 2 management en centraal ten opzichte van de PPD

en PTE organisattes. Dat is niet toevallig, aldus lES-manager Jan Tournoy. 'De belang

rijkste taak van lES is het ondersteunen van de CRT 2 en Componenten Fabrieken in

de uitvoering van verbeteringsprojecten met belangrijke kostenbesparingen als doel.

Het goed bekend zijn met de fabrieken, PPD en PTE is een belangrijk hulpmiddel om

op een efficiënte manier deze verbeteringsactiviteiten te realiseren.

Andere manier van werken
Jan Tournoy startte in februari met
zijn nieuwe taak, na het beëindigen
van zijn functie als IPl Hranice.
Na tien jaar in grote industriële
projecten werkzaam te zijn
geweest (o.a. Dapon, Hua-Fei,
Aken, Hranice), is de lES-manager
zeer tevreden over zijn functie.
Hij is enthousiast om op deze
manier belangrijke ondersteuning
te verlenen aan onze fabrieken.

Ook constateert hij een verander
de manier van werken bij alle
betrokkenen, daar waar het gaat
om het doorvoeren van verbete

ringen van enige importantie in
onze fabrieken. Stond tot voor

kort de beeldbuistechnologie
centraal, nu dient het verbeteren
van onze productielijnen maximale
aandacht te krijgen. 'Meewerken
aan het verminderen van materiaal

verbruik, het verlagen van produc
tiekosten en het verhogen van
factory efficiency is een nood
zakelijke taak om te kunnen over
leven in de huidige beeldbuizen
business.'

te voorkomen. Ook wordt regulier
gesproken met het Management
van CRT 2 en Componenten.
Kijkend naar de vernieuwde
organisatie van lG.Philips Displays
is een identieke lES groep ook
werkzaam voor de CRT I fabrie

ken genaamd lES Gumi. Tweemaal
per jaar komen beide groepen bij
elkaar. Onder leiding van Y.Y.Park,
verantwoordelijk manager lES
Gumi en Eindhoven, worden

kennis en ervaring met elkaar
uitgewisseld. Bovendien is er
maandelijks een telefonische
conferentie tussen Eindhoven en

Gumi. Een goede informatie- en
communicatieoverdracht acht

Tournoy van groot belang.

Regulier overleg
De IES-manager is waakzaam dat
alle lES-activiteiten een integraal
karakter hebben. Zeker nu er
momenteel veel BIC activiteiten

afzonderlijk binnen PPD en PTE
worden uitgevoerd. Regulier over
leg tussen lES,de Manufacturing
Improvement afdeling van PTE en
de Industrial Business Group van
PPD dient mogelijke doublures

aandacht voor de daadwerkelijke
realisatie van de taken volgens een
van tevoren afgesproken door
looptijd.'

dacht. Een integrale aanpak dus
met als belangrijke voorwaarde
dat de fabriek de projectleider
benoemt met PPD, PTE en lES
vertegenwoordigers in het pro
jectteam. Dit garandeert maximale

bespreekt lES Eindhoven met
PPD/PTE hoeveel man capaciteit
hiervoor noodzakelijk is.Tevens
wordt kritisch gekeken naar de
te realiseren besparingen en de
mogelijkheid om deze verbete
ringsactiviteit ook in de andere
fabrieken te realiseren (rail out).
Bij de uitvoering van deze activi
teiten is voor lES Eindhoven een

belangrijke rol weggelegd bij het
coördineren en monitoren. lES

coaching, om op een praktische
werkwijze (6 sigma methoden)
deze activiteiten te realiseren,
krijgt eveneens de nodige aan-

De werkwijze van lES verloopt
volgens een vast patroon, legt de
lES manager uit. 'Allereerst wordt
met een, fabriek een bepaalde ver
beteringsactiviteit geïdentificeerd
en gedefinieerd. Vervolgens

in beeld ~



PTE kiest voor nieuwe koers

Meer aandacht voor kleinere projecten

De minder rooskleurige economische omstandigheden en het inzakken van de markt

voor met name CDT gaan ook niet ongemerkt aan PTE voorbij. Om zo snel mogelijk

maar ook pro-actief op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen, heeft PTE haar

koers bijgesteld. Senior Manager Kevin Barrett maakte dit tijdens de Town Meeting

op 22 april jl. bekend.

toekomstige grote industriële

projecten zoals Iran en Fei Long
en doorgaan met realisatieactivi
teiten. De derde en laatste

afdeling "Equipment Engineering"
tot slot zet haar normale ontwik

kelactiviteiten voort en blijft
fungeren als intern leverancier

voor Industrial Support.

Daarnaast gaat deze afdeling zich
meer richten op het binnenhalen
van nieuwe opdrachten buiten
LPD.'

Personeelsbezetting
De nieuwe organisatiestructuur

heeft geen ingrijpende gevolgen
voor de PTE-medewerkers. Deze

aanpassing van de organisatie leidt

niet tot gedwongen ontslagen.
Waar nodig wordt de personeels

bezetting aangepast via natuurlijk
verloop, een aantal mensen dat

eerder met de VROM gaat, en een

aannamestop voor nieuwe mede

werkers. Hiermee is niet gezegd
dat PTE dan blijft zoals het nu is.

Toekomstige ontwikkelingen
vragen mogelijk om een verdere
aanpassing.

Vervolg van pagina]
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• De OR heeft adviesrecht geclaimd voor alle zaken die verband houden met

BIC I00. De OR heeft positief geadviseerd m.b.t. de Shared Services F&A,
als eerste in een reeks verband houdend met BICI00.

• Evenzo is dit gebeurd met de adviesaanvraag voor Shared Services IT,

waarbij de drie verschillende IT-structuren van de plant geclusterd worden tot
één club onder de leiding van P. Arkesteijn en waarbij de opzet is om tot één

helpdesk te komen, waarbij de service vergelijkbaar is met de huidige situatie.

Maar ook in andere landen zien

wij mogelijkheden. Zelfs niet

beeldbuis gerelateerde enginee
ring activiteiten behoren tot de
mogelijkheden.'
Naast meer aandacht voor activi

teiten buiten LPD zal de focus van

PTE binnen LPD met name liggen
op Manufacturing Improvement,
het ondersteunen van de fabrie

ken bij het verbeteren van de

opbrengst van bestaande lijnen

en het verder verlagen van de

kosten. Tegelijkertijd wil PTE wel

haar mogelijkheden om grote
projecten uit te kunnen voeren
behouden.

Drie afdelingen
'De nieuwe organisatiestructuur
bestaat wederom uit drie afdelin

gen', legt Kevin Barrett uit.

'De afdeling "Manufacturing

Improvement" is specifiek gericht
op het doorvoeren van verbete

ringen. Het BIC-project is hier
een goed voorbeeld van. De afde

ling "Industrial Support" zal zich

blijven richten op huidige en

De nieuwe organisatiestructuur heeft

volgens Kevin Barrett geen ingrijpende
gevolgen voor de PTE-medewerkers.

'De wereld rond LPD en daarmee

ook rond PTE is blijvend veran
derd', legt Kevin Barrett uit. 'De

CDT markt is sterk ingezakt.

Nu al zijn er meer PC's met een
LCD-scherm dan met een CRT

scherm. Er vindt weinig nieuwe

typeontwikkeling plaats en ook de
investeringen liggen vergeleken

met voorgaande jaren op een
zeer laag niveau.'

Focus op Manufaduring
Improvement
Barrett verwacht niet dat LPD op
korte termijn nog nieuwe beeld
buisfabrieken zal bouwen of

bestaande fabrieken zal uitbrei

den. 'LPD heeft op dit moment

wereldwijd voldoende productie
capaciteit voor zowel CDT als
CPT. We zullen onze aandacht

dan ook richten op activiteiten

buiten LPD. De op stapel staande
bouw van een beeldbuizenfabriek
in Iran is hier een voorbeeld van.



De week van
Geroldo Stapelbroek

Geralda Stapelbroek is ontwikkelaar bij de Screenprocessing and Conecoatingsgroep

(SP&C). Voor het COO lES "Loose Particle" project reist ze regelmatig naar Hranice

om met het lokale team te werken aan het reduceren van de 'losse delen' uitval van

beeldbuizen. Deze uitval wordt veroorzaakt door 'vreemde' deeltjes die op het mas

ker of scherm terecht zijn gekomen. Het lastige van dit probleem is erachter te

komen wat de bron is van het deeltje en hoe die bron te bestrijden is omdat één erg

klein deeltje al problemen kan geven in een beeldbuis. In Hranice wordt het loose

particle probleem aangepakt door een team dat er onder andere voor zorgt dat bui

zen geopend en deeltjes geanalyseerd worden en dat de situatie in de fabriek elke

dag gecontroleerd wordt: bijvoorbeeld of er goed schoongemaakt wordt en of de pro

cedures gevolgd worden. Samen met Jan Janssen en Piet Kersten van de PTE reisde

Geralda Stapelbroek naár Hranice om de lijn te bekijken en voorstellen te doen voor

equipmentverbeteringen op het gebied van loose particle uitval preventie.

Maandag
Maandagochtend blijkt dat de
PTE-ers en ik niet hetzelfde reis
schema hebben, zodat er twee
taxi's zouden moeten rijden van
Praag naar Hranice (3,5 uur). Dat
is onpraktisch en onnodig duur.
Gelukkig kon ik mijn reis nog ver
vroegen. Het is dus even haasten
om alle mensen die ik nog wilde
spreken te zien en de benodigde
meetspullen en documentatie te
verzamelen. De reis verloopt
voorspoedig. We vertrekken om
I 1.30 uur vanaf vliegveld
Eindhoven, via Amsterdam naar
Praag en dan nog drieëneenhalf
uur met de taxi naar Hranice. We

komen om ongeveer 20.00 uur
aan.

Dinsdag
Eerst bespreek ik met productie
manager Ad de Bekker ons werk
plan.Vervolgens door naar Iva
Svagrova, de Loose Particle team
leider.We beginnen met de mas
kerafdeling, bekijken de lijn en
noteren verbeterideeën. Daarna

volgt de schermbewerkings
afdeling. Hiervoor moeten we
eerst de cleanroom overall aan

en een petje op. Een aantal
interessante aanpassingen blijken
mogelijk om nog schoner te pro
duceren, zoals het afschermen van

de uitblaas van motoren.

We lunchen in de kantine waar je
van alles kunt krijgen: een stevige
warme maaltijd met vlees en
knödels, favoriet bij de Tsjechen,
tot een broodje kaas met een
glas melk (speciaal voor de
Nederlanders?).
Daarna gaan we verder met de
schermbewerkingsafdeling. Ik
bespreek met Iva de stand van
zaken wat betreft de losse delen

uitval.Voor de Tsjechen duurt de
werkdag van 7.30 tot 16.00 uur,
maar wij werken wat langer door.
Gelukkig is de kantine tot 20.30
uur open, zodat ik nog een brood
je kan halen. Omstreeks 22.00 uur
ben ik klaar en ga ik terug naar
het hotel. Lekker even naar buiten,
want het hotel ligt in het centrum
van Hranice, een kwartier lopen
van de fabriek.

Woensdag
Als eerste bespreek ik met tech
nology manager Brit Meier het
mask coating proces, een bekende
bron voor losse delen uitval, in het
kader van het gezamenlijk verbe
terproject. Daarna vervolgen we
onze fabrieksronde met de ther

mische afdeling. Na de lunch staat
het maskercoatingproces op het
programma.Yanwege de 32"RF
proeven die ook deze week lopen,

zijn de maskercoatingspecialist
Tom Vrancken uit Eindhoven en

Peter Philipp uit Aken aanwezig.
Samen met Marta Kralova van

Technology bespreken we de
mogelijke verbeteringen in het
huidige proces en de equipment
voor de Jumbo en Large lijnen.
Vandaag kan ik op een normalere
tijd terug naar het hotel. Met een
groepje PPD-collega's eet ik bij
een Tsjechische pizzeria.

Donderdag
Belangrijk voor vandaag is de
presentatie van een duidelijk actie
plan inclusief kosten aan de pro
ductiemanager. Na overleg maak ik
de presentatie af, behandel ik nog
wat e-mailtjes en bespreek met
Marta de nieuwe procedure voor
de bismut-oxide preparatie voor
het maskercoating proces.
Na de lunch volgt de presentatie.
Na een gesprek met de equip
mentmanager spreken we verdere
vervolgstappen af. Met Iva neem ik
nog een aantal andere losse delen
activiteiten door en wordt het

weer vrij laat. We eten samen
in Hranice, waar ze heerlijk
Tsjechisch eten serveren:
knoflooksoep, vlees, aardappelen
en salade.

Vrijdag
Om 8.00 uur brengt het taxibusje
ons naar het vliegveld. 's Avonds
om 17.00 uur ben ik weer thuis.

in beeld ~



Berichten uit Zhenghou

Goede tijden, slechte tijden ...

Zo dat was dan wat nieuws uit

Zhengzhou.
Hopelijk is de titel van dit verhaal

nu ook wat duidelijker geworden.

Hartelijke groeten vanuit China,

aantal weken geleden met duide

lijke instructie/voorlichting aan de
LPD medewerkers. Daarna werden

de richtlijnen van de locale over

heid en van onze partner ACBC
steeds stringenter. Om maar met

ons eigen kantoor te beginnen:

twee keer per dag moeten we
onze temperatuur opnemen en

vastleggen op een lijst die iedere
dag gecontroleerd wordt. Twee
keer per dag wordt het kantoor

gedesinfecteerd door iemand met

een spuitcontainer op z'n nek,
deurklinken, telefoonhoorns en

computer toetsenborden worden

iedere dag gereinigd. De bus waar
mee we dagelijks van en naar de

fabriek gaan werd dagelijks gedes
infecteerd en is inmiddels door

een splinternieuwe vervangen.
De maatregelen hebben ook een

duidelijke invloed op het publieke
leven. Zo'n 10% van de mensen

draagt mondkapjes, reizen per
trein wordt afgeraden, bars en

andere uitgaansgelegenheden zijn
bijna allemaal gesloten, en veel
hotels en restaurants kunnen

alleen betreden worden nadat de

temperatuur gemeten is.
Onze collega's die komen en gaan

ondervinden veel hinder bij het

vinden van de juiste vluchten. Veel
vluchten zijn gecancelled en de

veiligste 'vluchtroute' lijkt nu via

Shanghai te zijn. De vlucht van
Zhengzhou naar Hongkong gaat
bijvoorbeeld nog maar een keer in

de week. Dat het openbare leven
maar ook de business sterk terug

loopt merken wij ook heel dichtbij

in het hotel. Er mag geen live
muziek meer gemaakt worden in

de hotelbar (wat iedereen enorm
betreurt, omdat juist dat voor de

juiste atmosfeer zorgde) en vanaf

volgende week wordt een gehele

hotelvleugel (caJO% van de hotel
capaciteit) gesloten.

Kees van den Heuvel

Blozend weggelopen
Ikzelf ben gevraagd als consultant

voor de schermnabewerking in de
Anfei fabriek. Een knots van een

fabriek, waarin het LG.Philips

Displays aandeel vooral bestaat uit
de bouw/start-up van de scherm
en conus ovens en de bouw/start

up van twee scherm perslijnen en

vier scherm nabewerkingslijnen.

Hoewel vorig jaar per I oktober

gepensioneerd, heb ik (we!) toch
besloten deze uitdagende klus aan
te nemen. We produceren er

schermtypen die voor de LPD

Glasfabrieken tamelijk nieuw zijn:
29" en 34" Real Flat.

Er werken ongeveer I000 mensen
in deze fabriek waarvan het

merendeel nieuw is, aangevuld met
(al of niet tijdelijke) ervaren ACBC
werknemers. Ca. 95% van deze

mensen verblijft in de 'dormitory',
een groepje flatgebouwen vlak
naast de fabriek. Mannen en vrou

wen apart, behalve echtparen, en
afhankelijk van de 'rang' alleen of

tot met z'n drieën op een (slaap)

kamer. Eten en baden gebeurt in
de fabriek .

Dat brengt me direct tot de werk

sfeer. Werken, bijna tot je er letter

lijk bij neervalt. Zeker zes dagen in
de week, vaak zelfs zeven. In 'mijn'

eigen afdeling gezien: slechts 3 uur

nachtrust of een bed op kantoor.
Ook een salarisstrook gezien van
een ploegleider .... ben blozend

weggelopen.

SARS
Heel actueel is uiteraard SARS.

Waar aanvankelijk wat lacherig
over werd gedaan is nu overal
merkbaar. Niet de SARS ziekte zelf:

in de provincie Henan waarvan
Zhengzhou de hoofdstad is, wonen

een kleine honderd miljoen (!)
mensen en zijn er 15 ziekmeldin

gen geregistreerd. Nee, het zijn de
preventieve maatregelen die duide

lijk merkbaar zijn. Het begon een

Kees en janice van den Heuvel.

Engelse les
Wat we zoal doen? Laat ik met

Janice beginnen. Omdat zij Engelse
is heeft zij meteen al het plan
opgevat Engelse les te gaan geven,

hoewel ze geen professionele lera

res is. Ze geeft nu twee middagen
in de week les aan een groep
Chinezen in onze Anfei fabriek en

twee keer per week privé-les aan
huis. Drie keer in de week gaat ze

naar de fysiotherapie (moest ze in
Nederland ook al) en ze volgt ook

tai-chi les (een soort beweging
/kong-fu les) en Chinese kookles.
Daarnaast het normale huishouden

als wassen, strijken en eten koken.

Zoals je ziet een redelijk gevuld
programma, dus vervelen ho
maar.

Laten we beginnen met de huisves
ting: die is uitstekend! We hebben

een appartement in het Holiday
Inn hotel, een hotel dat genoeg
zaam bekend is door zijn uitste

kende service bij de vele collega's
die hier regelmatig te gast zijn. Het
prettige is dat je de vrijheid hebt

die je thuis gewend bent en, indien
je er de behoefte aan hebt,
contacten kunt onderhouden met

collega's. Het appartement is nieuw
gemeubileerd en van alle gemakken

voorzien., De meegebrachte
computer is onze verbinding naar
familie en kennissen.

Ik weet niet of deze TV serie nog steeds in Nederland wordt vertoond, maar de titel
is wel van toepassing op ons verblijf in Zhengzhou (China). Mijn vrouw Janice en ik
zijn hier nu zo'n kleine drie maanden en beginnen al aardig 'in te burgeren'.



Henk van Broekhuyzen is een

echte elektronicafreak.

Dit blijkt wel uit het feit dat hij

naast zijn werk neg eens acht uur
per week aan (zelf)studie en
cursussen besteedde.Veeral zijn
laatste cursus: Pensieen In Zicht

van Odyssee is veer hem én zijn

partner een hele nuttige gebleken.
Na zijn pensieen dat per I juli

ingaat zal hij weer vaak te vinden

zijn ep zijn hebbyzolder waar hij
een aantal technelegieën veerent
wikkelde zoals de micrecentrellers

die nu bij de PTE werden teege

past. Want één ding is in al die
jaren neeit veranderd velgens de

jubilaris: 'Er is alleen geld em te
entwikkelen als er een erder is en

als er een erder is, is er geen tijd
em te entwikkelen.'

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

Employability Center - Wil Robben - brengt elke maand verslag uit aan de
OR en aan het APMT,uiteraard zonder de privacy te schaden van de mede

werkers! Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken voor een eerste

oriënterend gesprek over een nieuwe kijk op hun toekomst. Maak telefonisch

een afspraak via tst. 97777.

• Tegen de tijd dat deze 'In Beeld' uitkomt zal ook bekend zijn wat BIC I00
inhoudt voor het HRM-gedeelte en het D&E-gedeelte, als laatste onder

delen van BICI00. Dit kan betekenen, dat vanaf de vakantieperiode het aantal

personeelsleden van LPDE gestaag zal afnemen tot een niveau, dat zeer
beduidend onder het huidige niveau zal liggen.

Systeem Architectuur Greep van
I&E. Omdat de werkzaamheden
zich tet één enkele techniek

beperkten, was dit slechts veer
kerte duur. 'Het werk in een

bedrijfsmechanisatie aan elektre
nica en seftware in een mechani

sche centext geeft tech veel meer
megelijkheden aan je creativiteit.
Zeker als je daarbij als greepslei

der een aantal cellegae richting

mag geven.' Terugkijkend stelt de

jubilaris dat hij als seftware pienier
zijn salaris bij Philips dubbel en
dwars verdiend heeft, maar eek

dat hij veertig jaar heeft kunnen
werken alsef het zijn hebby was.

Breekhuyzen begen ep de ent

werpgro.ep Ringkern Geheugens
en kwam na zijn diensttijd bij een

EMB van Cempenents em
geheugentesters te entwerpen. Hij
herinnert zich dat eind jaren zestig

de Philips Keerier trets meldde
dat men het fenemenale centract

met Heneywell had gesleten em

één mini-cemputer per week af te
nemen. 'Twee daarvan werden

deer mijn baas en mij teegepast in

een meeti nstallatie. Wij bescheuw

den dat ding geween als een dees
inkeep elektrenica veer een

belachelijk hege prijs van 40.000

gulden veer functies die we veer
heen zelf entwierpen.' Sindsdien is
er wel het een en ander veran

derd, weet de jubilaris. 'De 100 à

200 computers die de laatste jaren
met mijn seftware zijn geleverd,
kesten slechts 250 gulden en
hebben maar liefst 30 maal meer

geheugen en zijn henderd keer zo

snel.' Een ander preject waar de
jubilaris tevreden aan terugdenkt,

is het entwerpen van SMD
placementmachines van de

Bedrijfsmechanisatie. 'Uit dit
succes is Assembleen entstaan. Die

eerste jaren waren erg hectisch en
het kwam eeit veer, dat ik een

nacht maar niet naar huis ging em
een machine klaar te hebben veer
de Hannever Messe.'

Jubilaris Henk van Broekhuyzen (60):

PTE consultant Henk van Broekhuyzen is al heel lang een echte elektronicafreak. Die

liefde dateert al vanaf de MULO. De directe aanleiding hiervoor was het boek 'de

hobbyclub' van Leonard de Vries waarin een literatuurreferentie naar 'Het Jongens

Radioboek' stond. Broekhuyzen: 'Ik spijbelde ooit een middag om een transistor te

gaan kopen (een OCI3), maar daar moest ik wel 40 km voor fietsen want die moder

ne onderdelen waren alleen in de grootste steden te koop.'

De Philipsopleiding tot elektrotechnicus was dan ook een logische stap, gezien zijn

voorliefde voor de elektronica. Voorwaarde voor deze opleiding was een arbeids

contract voor minimaal twee jaar. Daar heeft de jubilaris zich prima aan gehouden,

want het werden er maar liefst veertig.

Veertig jaar met hobby bezig geweest

Hobbyzolder
Teen het jagen achter budgetten

Breekhuyzen niet meer zo. aan

stend, stapte hij ever naar de

Voor vragen kunt u contact opnemen met Wil Robben, voorzitter OR (tst. 84467 of

97777) of breng eens een bezoek aan de OR-website. Opmerkingen of vragen zijn
van harte welkom.
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Leeftijd

Het Employability Center

• Het E.e. loopt goed en voorziet duidelijk in een
behoefte. De medewerker wil duidelijkheid over
zijn toekomst en de toekomst van de site
Eindhoven.

• Tot 29 mei hebben 70 medewerkers een eerste

bezoek en 5 collega's een tweede bezoek aan het
E.e. gebracht.

• Tot 16 juni zijn nog 7 medewerkers gepland voor
een eerste bezoek en 12 voor een tweede bezoek
en I reeds voor een derde bezoek.

• Het merendeel komt op eigen initiatief. De mede
werkers zijn van alle leeftijden en van alle functie-/
vakgroepen.

• Het aantal aanmeldingen is minder dan in de
eerste week, 1-2 per dag is nu normaal, daarnaast
lopen uiteraard ook de vervolgbezoeken.

• De projectnummers voor urenschrijven t.b.v.
E.e. zijn gestopt i.v.m. privacy overwegingen.

• Afspraken over (bij-, om- of her)scholing of
vervolgtraject moeten gemaakt worden met de
divisiemanager. Hiervoor zijn duidelijke regels
opgesteld.

Wat zijn nu de resultaten na de eerste periode van
3 april tot 19 mei 1003%

door Wil Robben

Als vervolg hierop een indruk van de eerste twee maanden.

De eerste twee maanden

In de vorige uitgave van 'In Beeld' heeft een uitgebreid artikel

gestaan over de opening van het Employability Center (E.C.).

Deze opening heeft de 'Friday Mail' gehaald en er zijn ook

artikelen in 'PTE Nieuws' en in 'One Screen' verschenen.

Noteer in je agenda: 12 oktober 1/2 Marathon van Eindhoven
Op zondag 12 oktober kunnen de hardlopers onder ons hun beste
beentje weer voorzetten tijdens de '/2 Marathon van Eindhoven.
De aanvangstijden zijn dit keer anders dan andere jaren: de Hele
Marathon start om 11.00 uur en de Halve Marathon om 14.00 uur.

Met een enthousiaste, elk jaar
groter wordende groep neemt
LPD ook dit jaar weer aan dit
loopfestijn deel. De snelste lopers
onder ons worden geselecteerd
voor ons bedrijventeam. De
bedrijvenloop is een extra
wedstrijdelement waarin teams
van verschillende bedrijven tegen

elkaar uitkomen. Ook dit jaar
hopen we weer met een groot
aantal LPD-ers deel te kunnen
nemen. Iedere deelnemer aan de

1/2 Marathon kan in elk geval
rekenen op een herkenbaar
LPD-tenue. Binnenkort verschijnt
op de mededelingenborden een
oproep voor een informatie-

bijeenkomst. Deze vindt eind
augustus plaats.
De organisatie ligt ook dit jaar
weer in handen van:
- Paul Daamen, RAF-4, tel. 87847

- Henk van der Donk, RAD-p,
tel. 82549

- Ben Hendriks, RAU-I, tel. 82250

Als je meer informatie wilt, kun je
ook nu al contact opnemen met een

van bovenstaande heren. En vergeet

niet: neem voldoende training en
voorkom blessures!



Verschillende ideeën

Voor een heerlijke lange zomervakantie
Zet willekeurig een aantal mensen bij elkaar en vraag naar hun favoriete vakantie besteding. Tien tegen één dat je even

veel meningen hoort als er mensen zijn. Voor de een is een kampeervakantie het einde, terwijl de ander het liefst van

's morgens tot 's avonds vertroeteld wordt in een luxe hotel. De één geniet puur van zon en zee, weer een ander breidt

graag zijn culturele bagage uit. Bij de invulling van alle vrije zomerse dagen telt echter niet alleen de persoonlijke voor

keur. Er moet ook rekening gehouden worden met de samenstelling van het reisgezelschap en het vakantiebudget.

In Beeld vroeg een aantal medewerkers naar hun favoriete vakantiebesteding.

Het liefst samen zeilen

Ellyen Henry Ramakers kunnen zich geen
fijnere vakantie indenken dan een paar
weken lekker in hun eigen boot op het
water. Zij bevaren dan voornamelijk Het
Engels Kanaal. Dit kan vanuit Zuid-Engeland,
Frankrijk of België.Vanwege het lekkere
eten en de losse sfeer hebben Frankrijk en
België wel de voorkeur. Elly is secretaresse
bij Wim Brouwer en Henry werkt bij
Fysische Processing en ze zeilen al 2S jaar
samen. Een vakantiedag begint de avond

tevoren met het maken van een vaarplan.
Het ideale tijdstip van uitvaren wordt dan
bepaald aan de hand van getijdentafels en de
meest gunstige vaarroute wordt uitgestip
peld. Dan blijven ze de hele dag op zee,
maar 's avonds zorgen ze weer dat ze in de
haven zijn. En dan? Een lekker zelf gevangen
visje in de pan? 'Nee', griezelt Elly,'wij moe
ten er niet aan denken om zo'n levende vis
van de haak te halen.'

Met de bus naar Sa/ou

Al zes jaar gaat inkoper Herbert Roks met
zijn gezin met de bus naar Salou. Op acht
augustus vertrekken ze weer voor veertien
dagen naar de Spaanse kust. Zijn dochter
van veertien en zoon van tien verheugen
zich er nu al op. Zon en zee, wat wil je nog
meer, stelt Roks. 'We kiezen afwisselend
voor een hotel of een appartement. Maar
de combinatie appartement en hotel bevalt
ons het beste. De accommodatie is voor de

kinderen dan meer geschikt, terwijl mijn

vrouw niet hoeft te koken. Het ontbijt en
avondeten is verzorgd en het appartement
wordt schoongehouden.' De reden dat ze
met de bus gaan, heeft ook een prijstechni
sche kant. Roks: 'Met het vliegtuig zou veel
duurder zijn, zeker nu de kinderen geen
korting meer krijgen.' Maar is het geen ver
schrikkelijk lange zit met de bus? Roks vindt
van niet. 'De vakantie begint al op het
moment dat we instappen.'

Zo primitief mogelijk

Natuur en avontuur. Daar draait het om in
de vakanties van SilviaWouters. 'Als kind

verveelde ik me al dood op het strand',
herinnert de IT-medewerkster zich. Haar

avonturiergeest bracht Silvia tot in de meest
uiteenlopende bestemmingen. Een groot
aantal Afrikaanse landen waaronder
Namibië, Botswana en Zuid-Afrika, maar
ook Vietnam, Nieuw-Zeeland, Ijsland,
Canada en Siberië doorkruiste ze met een

vriendin of reisgezelschap. Voor de zomer
vakantie staat Groenland op het programma.
'Eind dit jaar ga ik een aantal weken naar
India. Eerst een paar weken mee lopen in
een centrum van waaruit gehandicapten
worden begeleid en dan nog samen met een

vriendin het land verkennen.' Zuid-Amerika

is het enige continent waar Silvia nog niet is
geweest. 'De criminaliteit houdt me een
beetje tegen, maar ik zou zeker nog een
deel van de Incatrail in Peru willen lopen.'
Ondanks haar vele exotische ervaringen,
kan Silvia ook vreselijk genieten van een
vakantie in eigen land. 'Ik ga heel graag naar
Terschelling, maar ik heb in eigen land ook
heel wat paden bewandeld waaronder het
Pieterspad, Zuiderzeepad en Pelgrimspad.
Eigenlijk vind ik het overal heerlijk.Als de
natuur maar mooi iS.Vakantievieren doe ik

het liefst zo primitief mogelijk. Thuis hebben
we al luxe genoeg.'

In beeld ~


