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HRM-directeur Europa Henk Heijnen:

'In 2003 werken aan de toekomst'
Door de samenvoeging van de HR-activiteiten

voor de locatie Eindhoven en de LPD-activiteiten

in Europa, valt Eindhoven ook onder de verant

woordelijkheid van Henk Heijnen. De komende

tijd rust er een niet eenvoudige taak op zijn

schouders. 'De behoefte aan nieuwe producten

en productiemiddelen neemt snel af. Het is dus

zaak om datgene wat we hebben te perfectione

ren. Daarnaast zien we een enorme prijsdruk in

de beeldbuizenmarkt. Dit brengt uiteraard conse

quenties met zich mee. Natuurlijk ook voor de

medewerkers in Europa. I

Henk Heijnen houdt hoop ondanks sombere vooruitzichten.

'Laten we voorop stellen dat het
op het moment nergens goed
gaat', vertelt Henk Heijnen. 'Het is
slecht gesteld met de verkoop van
beeldbuizen, met als consequentie
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Onzekere tijden voor PTE'er
Reorganisatie PPD kost 140 arbeidsplaatsen
Na Employability Center nu ook Job Center
Open Dag PPD informatief en gezellig druk
Cost Innovation Show 2003

LPD projectteam Anfei vervult wensen
Winnaars Cost Innovation Award PPD

Proef met nieuw beveiligingssysteem
De week van: Ber van der Vleut
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dat er op diverse locaties werk
tijdverkorting is ingesteld. Dit, om
dure voorraadvorming tegen te
gaan. Voor de instelling van werk
tijdverkorting is geen standaard
methode beschikbaar die overal in

Europa gehanteerd wordt. Ieder
land heeft andere wettelijke bepa
lingen en arbeidsvoorwaarden.
Zo wordt de werktijdverkorting
in Duitsland door middel van een

tijdelijke WW-uitkering geregeld
die door de overheid betaald

wordt. In Tsjechië krijgen de
mensen een percentage van het
salaris uitbetaald en wordt men

gevraagd vakantie te nemen.

In Engeland vergoedt men daar
entegen alleen de gewerkte uren
van de flex-werkers.'

Geen verrassing
Ook Eindhoven zal niet gevrij
waard blijven van deze ontwikke
lingen. De officiële situatieschets
van Bert Tuyt voor de PPD en
Kevin Barrett voor de PTE op
donderdag 17 juli jl. kwam niet als
een volslagen verrassing. Reeds
eerder zijn de PPD'ers tijdens een
Townmeeting al gewaarschuwd dat
er voor zo'n veertig procent van
de huidige 344 medewerkers in de
toekomst geen plek meer zou zijn.



Dankzij goede planning Sales snel operationeel in RAF.

Verhuizing Sales naar RAF
verloopt op rolletjes
Het werd stiller en stiller op TQ3- I. 'n Paar mensen naar Sittard,
'n paar mensen een andere baan, wat meer mensen naar RE en
nog meer mensen naar RE. Wat bleef was een lange kale gang
met veel dichte deuren. Maar waar laat je nu zo'n grote Sales &
Marketing groep?

verleden er op rekenen dat er
van de Olympische Spelen en de
UEFA voetbalcupwedstrijden
volgend jaar ook een verhoogde
verkoopstimulans zal uitgaan.'

dit najaar in Berlijn, wij een posi
tieve invloed zullen zien op de
verkopen in het vierde kwartaal
van dit jaar. Bovendien mogen
we op basis van ervaring uit het

Toekomst
'Het streven is om de medewer
kers hier in Eindhoven zo snel

mogelijk individueel te informeren.
Vanwege de druk van de bedrijfs
economische resultaten is het

streven dat de reorganisatie in
het eerste kwartaal van 2004

wordt afgerond', aldus Heijnen.
'Uiteraard zullen we er samen met
OR en vakbonden voor waken dat

zorgvuldigheid, sociale acceptatie
en beheersing van het kosten
aspect hand in hand gaan.'
Ondanks deze sombere vooruit

zichten gloort er hoop aan de
horizon. Heijnen: 'De verkopen
waren de eerste helft van dit jaar
veel lager dan verwacht.
De verwachting is dat na de IFA
(Internationale Funk Ausstellung)

Grote projecten voor de PTE zijn
niet meer te verwachten, omdat
onze capaciteit wereldwijd vol
doende is. De PTE'er zal zich in de
toekomst moeten concentreren

op kleinere projecten en het
verbeteren of in stand houden

van bestaande productielijnen.

.. I

in beeld .~

Beste lezer

Ons bedrijf gaat reorganiseren en hierdoor verliezen 280 mede
werkers hun baan. De rest verliest evenzoveel collega's en is
onzeker over de toekomst. Het is daarom niet vreemd dat we

in onze omgeving allerlei negatieve geluiden horen over de
persoonlijke en zakelijke vooruitzichten. Ik zal de laatste zijn om
te ontkennen dat, door de gegeven situatie, persoonlijk leed kan
ontstaan. Maar ik weet ook uit ervaring dat je met een positieve
instelling en wellicht wat hulp hier weer sterker uit kunt komen.
Er zal al het mogelijke worden gedaan om de betrokken mede
werkers te helpen en te begeleiden bij het vinden van een
andere baan. Ook de overige medewerkers zullen zich moeten
"hergroeperen" om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ik ben er
dan ook van overtuigd dat als de economische omstandigheden
weer verbeteren we, ondanks alle veranderingen, weer een
gezonde zakelijke toekomst krijgen.

Wij wensen u weer veel informatief leesplezier.

Ton Danes

Redactieraad Piet Arkesteijn RAU I; Ton Danes RE I;

Erik Lakerveld RAD 1/2; JooP Nagelkerke GDE TZ 3;

jakJien Verbaarschot RE p; SilviaWouters 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 J /2; Fred de Schrevel LWB.

Journalistieke productie Désiree MeiJers en
Marion van den Moosdijk, Eindhoven, 040-2124499, mexin@iae.nl

Vormgeving, lay-out en grafische productie
DocVision Utrecht

Fotografie Ber van der Vleut

Op RAFp was geen plaats genoeg,
op RAFI/2 evenmin. RAF1/2ver
bouwen zou veel geld gaan kosten;
iets waar dit bedrijf chronisch
gebrek aan heeft, zoals bijna elk
ander bedrijf op dit moment.
Uiteindelijk is de knoop door
gehakt en is de groep in tweeën
gesplitst. De Customer Service
mensen, F&A Sales & Marketing en
'n paar Sales Managers bevolken
nu RAF1/2en 'de rest' is neerge
streken op RAFp. Misschien niet
de meest ideale oplossing, maar
wel de beste onder deze omstan

digheden. Ook gezien de tijdwinst
omdat er niet meer tussen TQ3-1
en RAF op en neer gereden hoeft
te worden om elkaar te spreken.
Komen we ook nog tegemoet aan
de wens van de regering om meer
te bewegen nu veel mensen op
loopafstand van elkaar werken.

Prima planning
De verhuizing vond plaats in de
2e helft van juni en was in drieën
gesplitst. Na het nodige gemopper

dat er wéér ingepakt moest
worden (3e verhuizing in 2 jaar en
voor sommigen al de 4e) en het
zoeken naar verhuisdozen (eeuwig
tekort), verliep alles op rolletjes.
Er was een prima planning
gemaakt, die goed gecommuni
ceerd was. Prima samenwerking
tussen facility, telefoondienst, IT
en verhuizers. Stond de verhuizing
voor dinsdag gepland, was je
woensdag weer volledig operatio
neel. Behoudens het uitpakken van
al die dozen weer! (En het was
warm!) Het is Sales, de mannen
zijn meestal op reis en toch zijn
ze allemaal op tijd verhuisd!
Goed gepland van de jongens.
Inmiddels werken we al weer

3-5 weken in dit gebouw. En naar
tevredenheid.

Meria van Emmerik



Op weg naar een nieuwe toekomst

Onzekere tijden voor PTE'er
Maar liefst 140 van de 210 arbeidsplaatsen zullen met ingang van volgend jaar

komen te vervallen bij de PTE. De workload staat het niet langer toe om de PTE in

de huidige bezetting in stand te houden. Senior Manager Kevin Barrett lichtte op

donderdag 17 juli jl. in een bomvolle collegezaal op SAQ de toekomstige plannen

voor de PTE toe tijdens een speciale Townmeeting. Waren de aanwezige PTE'ers bij

aanvang van de zitting nog opgewekt, na de bekendmaking van deze cijfers was de

teleurstelling voelbaar. Deze beslissing staat echter niet op zichzelf, maar past in de

trend die ook elders binnen LPD gevolgd wordt.

Medewerkers die wegens ziekte,

vakantie of karwei in het buitenland

niet aanwezig konden zijn bij de

Townmeeting, werden bij de eerst

volgende gelegenheid geïnformeerd

door de eigen afdelingschef

Senior Manager Kevin Barren hoopt
via MBO's mensen aan het werk

te helpen.

moet worden. Een deel van de

vervallende arbeidsplaatsen wordt
ingevuld door medewerkers van
55 jaar en ouder die in het kader
van de RAP-regeling met de vrom

. kunnen en het natuurlijk verloop
wordt niet aangevuld. Een aantal
functies zal echter komen te ver

vallen. Op vragen om meer precies
aan te geven om welke functies en
individuen het gaat, kan Barrett
nog niet ingaan, omdat het advies
proces van de OR nog niet is
afgerond. Het was overduidelijk
dat Barrett het zelf allemaal ook

liever anders had gezien en hij nam
alle tijd om de vragen vanuit de
zaal te beantwoorden. Hij beloofde
dat hij al het mogelijke zou doen
om de betrokken medewerkers

te helpen en te begeleiden bij het
vinden van ander werk.
De OR en de vakbonden werden

ook op 17 juli op de hoogte
gebracht. De OR is gevraagd om
I september met een advies te
komen, opdat de mensen die het
betreft, geïnformeerd kunnen
worden. Met de vakorganisaties zal
worden overlegd over een sociaal
plan, waarin de bemiddeling naar
ander werk centraal komt te staan.

Onderhandelingen
Als deel van de oplossing voor
het verdwijnen van 140 arbeids
plaatsen noemt Barrett het middel
van de Management Buy Out
(MBO). 'Op dit moment lopen er
onderhandelingen voor twee
MBO's. In deze constructie wor

den afdelingen of delen daarvan als
zelfstandige bedrijven buiten LPD
voortgezet. In het meest positieve
geval worden zo'n tachtig mensen
op deze manier aan werk gehol
pen', aldus Barrett.
Dit neemt niet weg dat er voor
het resterende aantal medewer

kers een andere oplossing gezocht

project gaat en dus niet op struc
turele wijze in werk kan voorzien.
Bovendien duurt het binnenhalen

van de opdracht langer dan ver
wacht, onder meer door een
wisseling van het management
bij de opdrachtgever.
Het uitblijven van grote projecten
betekent dat het werkpakket van
de PTE ten opzichte van voor
gaande jaren drastisch verkleind
is en qua inhoud verandert. De
PTE zal zich gaan toeleggen op
Manufacturing Improvement ter
ondersteuning van het continue
verbeterproces in de fabrieken.
Een andere blijvende activiteit is
Industrial Support waaronder
projectmanagement, projectbe
heersing en inkoopactiviteiten.
De nadruk ligt bij de toekomstige
PTE-activiteiten op verbetering van
de bestaande productiecapaciteit
en het onderhoud hiervan. Andere

activiteiten zullen gestaakt of uit
besteed worden.

Geen nieuwe projecten
In april van dit jaar zag het er al
naar uit dat grote nieuwe projec
ten met uitzondering van Iran zou
den uitblijven in de toekomst. De
dramatisch slechtere workload in

2003, noopte het management tot
deze rigoureuze beslissing. Op een
vraag vanuit de zaal of het Iran
project niet voor voldoende work
load kan zorgen, antwoordde
Barrett, dat het om een eenmalig

Tot voor kort hield de PTE zich

wereldwijd bezig met uitbreiding
van productiecapaciteit door het
ontwikkelen en bouwen van nieu

we productielijnen.
De beeldbuizenindustrie ondergaat
grote veranderingen van een groei
ende industrie naar een meer
volwassen en consoliderende
industrie. De wereldmarkt voor

CDT (monitorbuizen) zal dalen
ten gunste van LCD-schermen. De
wereldmarkt voor CPT (tv-buizen)
consolideert met een beperkt
verlies van marktaandeel aan

Plasma Display Product (PDP),
Liquid Crystal Displays (LCD) en
Projection TV (PTV). Barrett voor
spelt dat de komende jaren nog
steeds een gezonde winst gemaakt
kan worden voor de grote spelers
in de CRT.Als voorbereiding op de
toekomst hanteert LPD als markt

leider een agressieve aanpak om
het marktaandeel te handhaven
en zelfs toe te laten nemen.

Kostenbeheersing krijgt toppriori
teit in projecten als BIC 100, 141,
142 en 505. Het verbeteren van de

productiecapaciteit en productie
prestatie staat hierbij centraal.



Reorganisatie kost PPD 140 arbeidsplaatsen

'Openheid helpt bij acceptatie'
'Bij de PPD verdwijnen op korte termijn 140 van de 344 arbeidsplaatsen'. Voor

general manager PPD Bert Tuyt was het zeker geen gemakkelijke opgave om deze

boodschap op donderdag 17juli aan de ruim 300 PPD-medewerkers mede te delen.

Het merendeel van de medewerkers reageerde volgens hem niet verbaasd.

'Waarschijnlijk omdat we van meet af aan open tegen onze medewerkers zijn

geweest. Zo hebben we in de afgelopen Townmeeting al aangekondigd dat er een

reorganisatie op stapel stond. Daarnaast zien onze mensen natuurlijk ook welke

ontwikkelingen in de CRT-wereld gaande zijn.' Onder de aanwezige PPD'ers brak

volgens Tuyt wel enige onrust uit toen zij hoorden dat het aantal PTE-medewerkers

wordt teruggebracht van 210 naar 70. 'Deze aantallen had niemand verwacht.'

Een verdere inkrimping van het
PPD-personeelsbestand met 40%
was volgens de PPD'er onafwend
baar. 'Om te overleven, moeten
we ons als bedrijf aanpassen aan
de veranderde marktomstandig
heden. De beeldbuis is inmiddels

een volwassen product.

Bert Tuyt belooft medewerker van werk naar werk

te begeleiden.

De markt is niet meer bereid

extra geld neer te leggen voor
innovaties aan de beeldbuis. Dat
betekent dat we ónze winst nu

moeten halen uit integrale kost
prijsreductie. Samen met de
fabrieken moeten we zorgen dat
onze producten en productie
processen beter én goedkoper
worden. Door deze koerswijziging

kan met 40% minder banen bij
PPD worden volstaan.' Dat deze

reorganisatie zo snel volgt op de
reorganisatie van twee jaar gele
den, is volgens Tuyt te wijten aan
de huidige economische omstan
digheden en de slechte financiële
positie waarin LG.Philips Displays
verkeert. 'De resultaten van LPD

liggen ver achter bij het budget.
Om als LPD te overleven, is dan

ook snelle actie geboden.'

'Beeldbuis is still going
strong'
Ondanks de gestage opkomst van
plasma- en LCD-schermen is de
general manager ervan overtuigd
dat deze platte schermen de
beeldbuis niet snel van het toneel

zullen verdringen. 'Op dit moment
bestaat de displaymarkt nog voor
95% uit "traditionele" beeldbuizen.
En ik verwacht dat de CRT-beeld

buis nog zeker tot ver na 20 I0
in de huiskamer de dominante

display zal blijven. De beeldbuis
heeft een lange historie, vergelijk
baar met de benzinemotor. Een

geschiedenis van aanpassen en
overleven. Bovendien is de

prijs/kwaliteit-verhouding van
de beeldbuis uitstekend en is er

wereldwijd een enorme produc
tiecapaciteit. Deze voordelen wis
je niet één, twee drie uit.'

Professionals
Tuyt beseft dat de reorganisatie
een noodzakelijke stap is.Toch
heeft hij er veel moeite mee dat

hierdoor 140 van zijn medewer
kers hun baan zullen verliezen.

'Ik ben ontzettend trots op onze
PPD-organisatie. Het zijn stuk
voor stuk professionals die over
een enorme inzet beschikken. De
bereidheid om te reizen, maar ook

om bijvoorbeeld in het weekend
terug te komen, is ontzettend
groot. Dat geldt ook voor de flexi
biliteit waarmee onze medewer

kers op veranderingen reageren.
Het ligt dan ook absoluut niet aan
hen dat deze maatregelen nu wor
den genomen.'
Door de ruime en brede ervaring
die de PPD'ers veelal bezitten,

verwacht Tuyt geen grote moeilijk
heden bij het vinden van een nieu
we baan. 'Ik heb veel vertrouwen

in de toekomst. Je kunt natuurlijk
geen garanties geven, maar onze
mensen hebben zeker het nodige
te bieden. Ze zijn gewend te
werken aan een complex product
in een complexe markt. Bovendien
hebben de meeste PPD'ers veel

internationale ervaring opgedaan
door hun bezoeken aan de ver
schillende IPC's.'

Sociaal plan
Direct na de mededeling op 17 juli
is een adviesaanvraag ingediend bij
de OR en zijn de onderhandelin
gen met de vakbonden gestart.
Naar verwachting zijn het sociaal
plan en het advies van de OR de
eerste week van september
gereed. Op dat moment worden
ook de betrokken PPD'ers

individueel aangezegd. 'We zullen
er alles aan doen om deze mede
werkers van werk naar werk te

begeleiden', belooft Bert Tuyt.
'Daarnaast kunnen alle andere

PPD'ers voor een gesprek
natuurlijk ook altijd bij ons eigen
Employability Center terecht.
Iedereen moet tenslotte de

architect blijven van zijn eigen
toekomst,' aldus Tuyt.



Na Emp/oyabi/ity Center nu ookjob Center
door Wil Robben

In de vorige uitgaven van 'In Beeld' hebben uitgebreide stukjes gestaan over de stand

van zaken met betrekking tot het Employability Center (EC) tot eind mei. In de

tussentijd echter nopen de ontwikkelingen binnen LPDE tot een vernieuwde kijk op

employability. Employability: het hebben en houden van werk, nu en in de toekomst,

komt met de aangekondigde reorganisatie in een iets ander daglicht te staan.

De 125 medewerkers die een

bezoek hebben gebracht aan het
Employability Center voor een
intake gesprek, zijn op eigen
initiatief bezig met een heroriën
tatie op hun loopbaan. De vraag
blijft natuurlijk of deze medewer
kers niet ingehaald worden door
de realiteit van de huidige reor
ganisatie. In het kader van het
Sociaal Plan zal er binnen LPDE

een Job Center opgericht
worden in gebouw RU-4.
Consultants van outplacement
bureaus zullen van daaruit actieve

ondersteuning bieden aan perso
nen die op de wijkerslijst staan
van de reorganisaties bij PPD en
PTE. Door actief bezig te zijn
met 'vacature-hunting' bij bedrij
ven in de regio Eindhoven in
combinatie met een uitgebreid
netwerk door heel Nederland,
kan een scoringspercentage
behaald worden van meer dan

80% in zes tot negen maanden.
Dit lukt uiteraard alleen indien

de wijker actief meewerkt aan
het vinden van een nieuwe job.
In het Job Center zullen ook

workshops gehouden worden
over onderwerpen die te maken
hebben met het vinden van een
baan, zoals netwerken, sollicitatie
brieven en e.v. voorbereiden en

sollicitatiegesprekken houden.
Het Job Center zal actief zijn
gedurende de afgesproken perio
de in het Sociaal Plan, zoals het
er nu uitziet tot eind 2004.

Voor de blijvers zal altijd de
mogelijkheid blijven bestaan een
bezoek te brengen aan het
Employability Center. Dat geldt
zowel gedurende deze periode
van de reorganisatie alsook in de
jaren daarna. De faciliteiten in het
EC zullen binnenkort uitgebreid
worden.

Wat zijn nu de resultaten na de eerste periode van
3 april tot midden augustus 2003%

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

• Tot 15 augustus hebben 120 medewerkers een
eerste bezoek en 30 collega's een tweede
bezoek aan het EC gebracht. Er hebben zich ook
al enkele collega's afgemeld, die een nieuwe baan
gevonden hebben!

• Het merendeel komt op eigen initiatief. De
medewerkers zijn van alle leeftijden en over alle
functie/vakgroepen verdeeld.

• Het aantal aanmeldingen is fluctuerend. Na de
Townmeeting van PPD op 12 juni was het aantal
nieuw aangemelde PPD'ers groot, na de aankon
diging van de reorganisatie op 17 juli was de
toeloop vanuit PTE groot.

• Ondanks het feit, dat het opleidingsbudget
bevroren is, zijn er wel afspraken te maken over
bij-, om- of herscholing of een vervolgtraject
indien dit de kans op het vinden van een baan
vergroot. Dit gebeurt in samenspraak tussen
manager EC, Roelie Joekema (opleidingsfunctio
naris) en het divisiehoofd.

Tussentijdse aanvullende OR-verkiezingen:
Deze OR-verkiezingen staan gepland op
woensdag 10 september. Echter, de kans is
groot, dat de verkiezingen niet doorgaan,
omdat het aantal beschikbare plaatsen groter
is dan het aantal kandidaatleden. Volgens het
OR-reglement en de Wet op de Onder
nemingsraden worden de kandidaatleden
dan "geacht te zijn gekozen".

• Tegen de tijd dat deze "In Beeld" uitkomt zal
op persoonsniveau bekend zijn wat BIC I 00
inhoudt voor PTE en PPD. Op 17 juli is
bekendgemaakt, dat bij LPDE 280 banen
verdwijnen. De vakbonden hebben het
sociaal plan uitonderhandeld en de OR is
druk bezig geweest met het advies aangaande
de reorganisaties van PPD en PTE. Eind
augustus is daar nog bijgekomen de advies
aanvraag voor de MBO's van gedeeltes van
PTE.Als OR hebben we aangedrongen om
- reeds vóór de adviesaanvraag - mee te
mogen denken over deze MBO's, zodat een
advies op redelijk korte termijn gegeven kan
worden, om de onzekerheid voor de mensen
zo kort mogelijk te laten zijn.

Lees verder op pagina 6



Open Dag PPD informatief en gezellig druk

Informatief en gezellig druk! Dit is volgens pro

jectleider Renate de Vos de samenvatting van de

Open Dag die zaterdag 21 juni jl. plaatsvond bij

de PPD. Maar liefst zeventig vrijwilligers waren tij

dens de dag zelf in touw om de Open Dag tot een

geslaagde happening te maken. 'Het stralende

weer zal zeker een bijdrage hebben geleverd, maar

vooral de inzet en het enthousiasme van de vrij

willigers maakten de dag tot een succes,' aldus de

projectleider. Er was zelfs een vrijwilliger die al

met de VROM was maar speciaal voor de Open

Dag nog even terug kwam om zijn oude werkplek

te demonstreren. Ook opdrachtgever Sieger

Swaving, manager van zowel New Business als

TTC was tevreden. Via een e-mailbericht liet hij

weten dat het projectteam er in geslaagd was om

de Open Dag kostenbewust maar ook weer niet

te karig te realiseren.

'De reden om één keer in de twee

á drie jaar een Open Dag te hou
den is om vooral het thuisfront te

laten zien waar je mee bezig bent.
En gezien het aantal van zo'n zeven
honderd bezoekers is daar ook
zeker behoefte aan', aldus De Vos.
Naast de PPD nam ook de afdeling
Tooling Machine Services deel aan
de Open Dag die bedoeld was

Vervolg van pagina 5

Ondanks het feit, dat er veel vragen gesteld
worden over de toepassing van de RAp,in het
geval dat iemand er niet in slaagt een andere
baan te vinden, is de belangrijkste doelstelling
in het overeengekomen sociaal plan dat mensen
die moeten wijken bemiddeld worden om "van
werk naar werk" te gaan. Daartoe is het Job
Center opgericht in gebouw RU-4, waar door
consultants van outplacementbureau's actieve
ondersteuning geboden wordt bij het vinden
van een nieuwe baan. De OR wenst alle wijkers
veel succes met het vinden van een nieuwe toe
komst buiten LPDE!

Lees verder op pagina 7

voor alle PPD-medewerkers, hun
familie en vrienden. Als extra geste
werden ook de Vrommers en

gepensioneerden uitgenodigd. 'Dit
is door deze groep buitengewoon
op prijs gesteld want er is veel
gebruik van gemaakt. Het was als
het ware een reünie van oudge
dienden.'

Staand vlnr:Wendy Vugts,

Peter Bremer, Louella Keiler,

Wilma Zomerveld, Olie Klaasen.
Onder: Renate de Vos en

Hans van den Hoek.

Van alles te beleven
Over de medewerking bij de tot
standkoming van de Open Dag is
De Vos goed te spreken. 'Voor die
genen die kwamen, was er van alles
te beleven. Bijna alle tien de compe
tencegroepen binnen de PPD had
den een demonstratie of specialiteit
op de Open Dag.' In totaal waren
er meer dan 50 demonstraties die

een goed beeld gaven van alle
werkzaamheden bij de PPD. Zo
was er de SuperSlim-buis, aanwezig
vanwege de Cost Innovation Show
eerder die week, demonstraties van
getter verdampen, nieuwe meetme
thodes, perceptie testen en bij de
Mask & Metal groep hadden ze een
hele route uitgezet om te laten zien
wat bij het masker maken allemaal
komt kijken. BijTTC was het moge
lijk om een infrarood opname van
jezelf te laten maken. Deze camera
wordt normaal gebruikt om tempe
ratuur profielen te meten in het
glas tijdens het productieproces van
de beeldbuis. Hier waren ook ver
schillende demonstraties van het

backend en de plakoven te zien. Bij

het samenstellen van het program
ma is er ook veel aandacht geweest
voor de kleine bezoekers. Zo kon

den kinderen bij de lenswerkplaats
op glas tekenen, werden er bij
screenprocessing 'lachspiegeltjes'
opgedampt en konden ze in de
spoelengroep hun eigen spoel
maken en laten meten. Alleen de

opvang van de allerkleinsten werd
uitbesteed aan professionele leid
sters in de conferentiekamer op
RAF-I, wat goed in de smaak viel.
Erg leuk was ook de Koreaanse
stand, met uitleg over en voorbeel
den van typisch Koreaanse
gewoonten. Kortom, er was een
goed beeld neergezet van de PPD
van vandaag.

Binnen Budget
Normaliter houdt De Vos zich

bezig met technische projecten
binnen Screenprocessing. Is de
organisatie van een Open Dag niet
iets heel anders? Toch zijn er paral
lellen volgens haar. Zo heb je met
een groep mensen te maken en een
aantal taken die gedaan moeten
worden. Het is dan de kunst om de

juiste dingen binnen een bepaalde
tijd te realiseren. Of dat nu om
technische zaken gaat of om een
organisatorische taak. In totaal
bestond de groep vrijwilligers voor
de Open Dag uit zeventig mede
werkers. Het meeste werk is ech

ter verzet door het projectteam
bestaande uit: Peter Bremer, Paul
Deeben, Hans van den Hoek,
Louella Keiler, Olie Klaasen, Wendy
Vughts en Wilma Zomerveld. Zij
hadden 2 maanden de tijd om naast
hun gewone werk het programma
van de Open Dag samen te stellen,
de uitnodigingen te maken en te
versturen, de route te bepalen, en
afspraken te maken met de ver
schillende diensten zoals schoon

makers en beveiliging.Samen zijn
zij erin geslaagd om de Open Dag
binnen budget te realiseren. Dit
lukte onder meer door creatief in

te kopen en zelf de catering ter
hand te nemen.



Co st Innovation Show 2003

Slim en SuperSlim grote trekkers
Sober, maar wel overzichtelijk en informatief. 'Een veelgehoorde reactie op deze

inmiddels negende Cost Innovation Show,' vertelt PPD'er Kees Kortekaas. Samen met

Angela Looijmans, Gerda Mertens, Ron de Man en Aldo Verlinde nam hij de organisa

tie van deze jaarlijks terugkerende tentoonstelling voor zijn rekening. Het realiseren

van kostenbesparingen door middel van innovaties op het gebied van technologieën,

producten en processen stonden dit jaar centraal. Ook was een belangrijke plaats

ingeruimd voor de presentatie van de innovatieve Slim- en SuperSlim-buis.
Zij-aanzicht van de

32" WSRF SuperSlim.

De Cost Innovation Show vond

plaats op dinsdag 17 en woensdag
18 juni op RAFp voor alle mede
werkers van LPD. Familieleden

Een trots SuperSlim-team toont een eerste kleuren sample

van de 32" SuperSlim tube.

konden op zaterdag 21 juni tijdens
de open dag een kijkje nemen in
de 'ontwikkelkeuken' van LPD.

'Omdat het onderwerp kosten
besparing dit keer het centrale

Vervolg van pagina 6

• Het Employability Center zal de komende jaren
ondersteuning blijvengeven aan diegenen, die niet
tot de wijkers behoren, maar toch met het idee
rondlopen om eens iets anders te gaan doen.
Daartoe worden de faciliteiten van het E.c. uitge
breid de komende tijd. Geïnteresseerden kunnen
een afspraak maken voor een eerste oriënterend
gesprek over een nieuwe kijkop hun toekomst.
Maaktelefonisch een afspraak via 97777!

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.

thema vormde, hebben we bewust

geen externe klanten uitgenodigd,'
vertelt Kortekaas.

SOprojecten
Zowel de open dagen voor de
medewerkers als de familieleden
waren druk bezocht. 'De sobere,
maar overzichtelijke indeling van
de tentoonstelling werd goed
gewaardeerd,' vertelt Kortekaas.
'De in totaal 50 projecten waren
geclusterd rond de thema's "pro
cesinnovatie", "productinnovatie"
en "ondersteunende onderwer

pen". In elke ruimte werd een
bepaald thema gepresenteerd.
Alleen de apparatuur om microfo
nie te meten, had een eigen ruim
te. Dit apparaat was te zwaar om
te verplaatsen, vandaar dit privile
ge,' merkt de PPD'er lachend op.
De presentatie van de diverse
projecten vond met name door de
eigen medewerkers plaats. Alleen
bij enkele projecten gericht op
procesinnovaties waren ook
medewerkers van diverse lPC's en

de Industrial Excellence Support
(lES) groep present.
Dat de PPD op de goede weg is
leidt geen twijfel. De getoonde
kostenbesparingen en efficiëntie
verbeteringen brengen rond de 40
miljoen euro minder LPD uitgaven
met zich mee. De PPD is hiermee

aardig op weg om de gestelde
BIC 141 doelen voor 2003 te
halen.

Helft minder diep
In de centrale hal van RAFp was
bij het thema productinnovatie
een belangrijke plaats voor de
nieuwe Slim- en SuperSlim-buis
ingeruimd. Kortekaas, die als

ambassadeur voor deze nieuwe

ondiepe buis optreedt, is ervan
overtuigd dat deze buis een
geduchte concurrent kan zijn voor
het in populariteit toenemende
LCD-scherm. 'De kosten en per
formance van zowel de Slim als

SuperSlim zijn gelijk aan die van
een "normale" CRT. Maar de diep
te van deze vlakke buizen is

aanzienlijk minder. De Slim is
20 procent en de SuperSlim zelfs
35 procent minder diep dan de
vertrouwde beeldbuis.' Door deze

geringere diepte neemt de
SuperSlim volgens hem niet meer
ruimte in beslag dan het platte
LCD-scherm. 'Als je de relatief
grote standaard waarop een LCD
scherm staat meerekent, is de
benodigde ruimte ongeveer gelijk.'
Ook qua performance doet deze
nieuwe buis volgens Kortekaas
zeker niet onder voor een LCD.

'Het grote pluspunt van de
SuperSlim ten opzichte van de
LCD is de aanzienlijk lagere prijs.
Van dit voordeel gaan we onze
klanten de komende maanden

overtuigen.' In december beslist
het management van LPD of zij
de Slim- of SuperSlim-buis wel of
niet in productie neemt. 'Als het
management positief beslist, kun
nen we in 2005 met deze buis op
de markt komen,' schat Kortekaas.

'De toepassing van de beeldbuis
kan dan aanzienlijk worden ver
lengd.'



Jubilarissen

Tini Tops gaat vanaf oktober doe-het-zelven

Wikkelmalconstructeur bij de PPD
Tinl Tops (56) startte veertig jaar
geleden in het kader van het
Jongens Nijverheidsonderwijs
UNO) bij de G-machinefabriek. Na
zijn militaire dienst en een MTS-

Dankzij ludieke actie:

studie in de avonduren komt hij
als constructeur bij de afdeling
ontwikkeling afbuigunits voor
camerabuizen. Volgens de jubilaris
was dit best een leuke tijd. De
overgang van met de handjes
werken naar een ontwikkelafdeling
was groot, maar na zijn studie was
hij daar wel aan toe. Zelf ver
woordt de jubilaris het als: 'Je had
je studie toch niet voor niks
gedaan.' Toen de afdeling camera
buizen ophield te bestaan, kwam
hij bij de ontwikkeling van deflec
tie-units voor tv-buizen en moni

toren. Vooral aan de gemoedelijke
begintijd denkt de jubilaris met
veel plezier terug. Zo was er een

zogeheten Reisclub waarmee één
á twee keer per jaar een excursie
ondernomen werd. Ter afsluiting
was er dan 's avonds een dineetj€
met de partners. Binnen de
Mechanische afdeling was er
bovendien een 'Amerikaanse' club
actief. Deze club dankte haar

naam aan de bijeenkomsten waar
bij de leden zelf spijs entof drank
meebrachten, om dat gezamenlijk
te nuttigen bij de gastheer van de
avond. Vanaf I oktober magTini
Tops voorgoed thuis blijven. Het
eerste jaar zal de jubilerende doe
het-zelver zich zeker niet verve

len. Er is voor minstens een jaar
werk aan zijn huis in Eersel.

LPD projectteam Anfei vervult wensen Chinees weeshuis

'Er was eens een projectteam in Zengzhou op een avond bijeen in de White Horse bar

van het Crown Plaza hotel. De mannen kwamen op het idee om een liefdadigheidsactie

op touw te zetten ten behoeve van weeskinderen. Hun actie lukte en alle wensjes van de

weeskinderen werden vervuld .... I Dit is een hedendaags sprookje dat werkelijkheid werd

voor de weeskinderen uit SOS Children's Village in Kaifeng te China. Veertig kinderfietsen,

zestig boeken en een aantal taperecorders konden dankzij een ludieke actie van het LPD

Anfei projectteam op 15 juni afgeleverd worden in het Chinese weeshuis.

Overhandiging van de symbolische cheque
in het Crown Plaza hotel.

Het idee was dat leden van het

projectteam tegen betaling hun
haar zouden laten verven of

afscheren. Wat begon als een
quasi-serieuze opmerking in de
hotel bar in Zengzhou, werd opge
vangen door de hotel manager die
spontaan aanbood om het bedrag
te verdubbelen dat de mannen
zouden verdienen met hun actie.

Tevens beloofde hij dat de mede
werkers van de hotel kapsalon de
kapsels van de deelnemers onder
handen zouden nemen. Door deze

genereuze geste kon de actie al
drie dagen nadat het idee voor het
eerst had postgevat, worden uitge
voerd. Drie leden van het project
team lieten hun haar verven, vier
scheerden hun snorren af waarvan

eentje later op de avond ook nog

zijn hoofd liet kaal scheren, en
eentje zijn baard. Het knippen en
scheren werd gedaan door hotel
personeel, de Public Relations
manager, en door LPD-teamleden.
De negende deed een act als een
armige, blinde violist en de tiende
liet de aanwezigen betalen om
hem niet te horen zingen. Buiten
het feit dat het volgens teamlid
Nico Koch een buitengewoon
geslaagde happening was, bracht de
avond in totaal ook nog eens
38.820 RMB op. (= ca € 3.210,--)

Keuze weeshuis
De keuze welk weeshuis het

bedrag zou krijgen, was niet zo
moeilijk voor het projectteam. Het
Crown Plaza hotel houdt al een

aantal jaren een zogeheten
International Children's Day
Ceremony in ere. Op deze dag
worden de bewonertjes van één

Lees verder op volgende pagina

in beeld ~



van de weeshuizen in het land

uitgenodigd voor optredens en
een lekker diner samen met de

hotelgasten en de staf. Omdat dit
jaar het weeshuis in Kaifeng aan de
beurt was, besloot het project
team, nadat ze kennis hadden
gemaakt met de directie, dat ook
hun bedrag aan dit tehuis ten

goede zou komen. Desgevraagd
stelde de weeshuismanager een
lijstje samen met benodigdheden
en tot vreugde van alle partijen
bleek het complete wensenlijstje
bekostigd te kunnen worden met
de opbrengst van de liefdadigheids
actie. Nadat het weeshuis op I juni
jl. te gast was in het hotel voor het

beloofde diner en het overhandi

gen van een symbolische cheque,
werden als ontroerend hoogtepunt
op 15 juni alle gewenste spulletjes
bezorgd in Kaifeng.

Sealing-;n team wint Cost Innovat;on Award PPD

3 miljoen E.uro kostenbesparing dankzij

oplossing vacuümprobleem

Een prima staaltje van teamwerk en aanzienlijke kostenbesparingen. Dat waren de

twee belangrijkste redenén voor de jury om de PPD Cost Innovation Award dit jaar

toe te kennen aan het 'Sealing-in team'. Het team wist in nauwe samenwerking met

IPC Durham in drie maanden tijd een oplossing te vinden voor de vacuümproblemen

veroorzaakt door glasscheurtjes in de gunbase. De kennis die met dit project is opge

daan is inmiddels verspreid onder de andere IPC's. Het team van PPD heeft dit jaar

ook nog voor een groot deel meegewerkt aan het reclaim roll-out project dat ook

veel geld heeft opgeleverd (1,5 MEuro) samen met de fabrieken, PTE en lES.

De leden van het Sealing-in team, v/nr.

Hans van Vroonhoven, Mohammed Kha/il,jos Coppens,

ja/e/ Chaouachi, Mario van Dijk en Bernard Cassanhio/.

'IPC Durham, maar ook de andere

IPC's, kampten met uitval als
gevolg van vacuümproblemen', legt
PPD'er Jalel Chaouachi van het
Sealing-in team uit. 'Om deze pro
blemen zo snel mogelijk uit de
wereld te helpen, is vorig jaar sep
tember een lndustrial Excellence

Support Manufacturing

lmprovement (lES MI) team opge
richt De teamleden kwamen van
PPD, IPC Durham, lES en PTE.

Duurzame oplossing
Doel van het project was de uitval
in Durham terug te brengen van
4.000-6.000 PPM naar 100 PPM.
Samen met medewerkers uit

Durham werd ter plekke aan de
productielijn aan een duurzame
oplossing van dit probleem
gewerkt. 'Om een technische
doorbraak te realiseren, hebben
we naast activiteiten op de werk
vloer in Durham ook een "Design
of Experiment, DoE" in TTC uitge
voerd', aldus Chaouachi. 'En met
succes. Dankzij de intensieve
samenwerking tussen alle partijen
hebben we ons doel binnen drie
maanden bereikt.' Dit snelle resul

taat was volgens de PPD'er te
danken aan een aantal factoren.
'De directe en intensieve commu
nicatie met de team leden in

Durham, de gestructureerde
6sigma-aanpak en een intensieve

betrokkenheid van het manage
ment van zowel PPD, Durham
als lES.'
Een voorbeeld van de betrokken

heid van het management waren
de maandelijkse reviews met team
en management waarin de pro
jectvoortgang werd getoond en
probleem punten werden aange
kaart.

Know how
De oplossing van het vacuümpro
bleem betekent een kostenbespa
ring van maar liefst 3 miljoen Euro
voor de IPC in Durham. 'Als we

dit probleem niet hadden opgelost
was Durham misschien wel een

klant kwijtgeraakt,' lacht
Chaouachi. 'Bovendien hebben we

de met dit project opgedane know
how ook al toegepast in andere
IPC's; roll-out naar Dreux, Hranice
en Mexico.'(China is gepland).
Behalve een tevreden klant lever

de dit project het Sealing-in team
ook de Cost lnnovation Award op.
Deze onderscheiding is de opvol
ger van de PPD lnnovation Award
en wordt uitgereikt aan een
medewerker of een team van

medewerkers dat dankzij een
innovatie een aanzienlijke kosten
besparing heeft bereikt. 'Behalve
een oorkonde hebben we ook een
bronzen beeld en als team een

geldbedrag van 2.500 Euro gekre
gen, te besteden aan professionele
apparatuur', aldus Chaouachi.
'Waarschijnlijk kopen we hier een
digitale camera voor.'



Proef met elektronisch beveiligingssysteem op RAF 4 succesvol

Zonder badge geen toegang!
Nog enkele maanden en het vertrouwde beeld van de portier aan het hek is verleden

tijd. Zijn bewakingstaak wordt per I november 'overgenomen' door camerabewaking

en elektronische kaartlezers die op alle gebouwen van ons complex worden geïnstal

leerd. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang.

'Alle gebouwen dienen I november
a.s. van dit geavanceerde systeem
te zijn voorzien', vertelt site
manager Ton Danes. 'Alleen met
een geldige badge heb je vanaf
die datum nog toegang tot de
gebouwen op ons complex.' Om

Cindy Walet in het Registration Office

op RAFp.

eventuele kinderziektes van het

nieuwe systeem te ondervangen,
blijft de bewaking tot I januari
standby. 'En als alles naar wens
verloopt, gaan we I januari 2004
officieel met het nieuwe beveili

gingssysteem van start.'

systeem te leren kennen, heeft zij
een meerdaagse training gevolgd.
'Het is best een complex systeem.
Vooral het benoemen van de elek

tronische sleutels (badges) neemt
veel tijd in beslag. Ik moet voor
alle medewerkers een persoon
lijke badge aanmaken die toegang
geeft tot een of meerdere gebou
wen op ons complex.
Ook afzonderlijke afdelingen
kunnen op deze manier worden
beveiligd.' Het Registration Office
is vanaf week 34 dagelijks van 8.30
tot 16.30 'bemand'.Als Cindy op
vakantie of ziek is, neemt PPD 'er
Minke van de Laar haar taken
waar.

Detectiecamera's
De nieuwe wijze van beveiligen
van ons complex reikt verder dan
een elektronisch toegangscontro
lesysteem voor de gebouwen.
'Ook alle fietsenstallingen worden
van een elektronische kaartlezer

voorzien', legt Ton Danes uit.
'Verder gaan we bewegingscame
ra's op kritieke plekken op het
complex plaatsen én alle andere
mogelijke knelpunten op het
terrein oplossen. Het plaatsen
van hekken om de transformato
ren is hier een voorbeeld van.'

Eigen verantwoordelijkheid
De bewakingsloge aan de ingang
van het complex blijft in de
nieuwe situatie 24 uur per dag
bemand. 'We kunnen nu wel met

één persoon volstaan', aldus Ton
Danes. 'Deze persoon houdt de
beveiligingscamera's, de brand- en
watermelders én het detectiesys
teem in de gaten. Indien nodig
schakelt hij de verantwoordelijke
personen en/of instanties in. Ook
kan hij bijstand vragen aan colle
ga's van de "vliegende brigade".'
Danes heeft hoge verwachtingen
van het nieuwe toegangscontrole
systeem. 'Qua kosten zitten we
wel goed. Als alles volgens planning
verloopt, hebben we de investerin
gen binnen een jaar terugverdiend.'
Of het systeem in de dagelijkse
praktijk ook goed functioneert,
hangt volgens hem voor een groot
deel af van de discipline van de
medewerkers. 'Als zij hier hande
len zoals ze thuis gewend zijn te
handelen, voorzie ik geen enkel
probleem', aldus de site manager.
'Dus denk eraan. Als je weg gaat:
ramen en deuren dicht, zonwering
opgetrokken en lichten en compu
ters uit. Heel simpel dus, maar je
moet het wel doen!'

Registration Office
Bezoekers van onze plant melden
zich in de nieuwe situatie niet

meer bij de poort maar bij het
Registration Office naast de
hoofdingang op RAFp. Cindy
Walet, medewerkster bij de PPD,
gaat hier de scepter zwaaien. 'Ik
word verantwoordelijk voor het
beheer van het toegangscontrole
systeem', legt de PPD-medewerk
ster uit. 'Ik regel de badges voor
de medewerkers én de bezoe
kers.' Om alle ins en outs van het

Niet vergeten! Blijf trainen voor
'/2 Marathon van Eindhoven!
De datum van de 1/2 Marathon van Eindhoven, 12 oktober,
komt al in zicht. Ook LPD neemt weer met een enthousias

te groep lopers deel. Over ongeveer zes weken staan we
alweer in de startblokken. Vergeet dus niet te trainen en
voorkom blessures. Natuurlijk hebben we ook supporters
nodig. Kom dus allen kijken.Voor nadere informatie kun
je contact opnemen met: Paul Daamen (87847),
Henk van der Donk (82549) of Ben Hendriks (82250).

in beeld- ~



De week van
Ber van der vleut

Ber van der Vleut is verantwoordelijk voor de bibliotheek van Glass Development

Eindhoven (DeE) op complex T.Daarnaast is hij de hoffotograaf van onze plant.

Bij jubilea, openingen en andere speciale gelegenheden is Ber altijd met fotocamera

present. Ook 'In Beeld' voorziet hij al jarenlang van fotografisch beeldmateriaal.

Hieronder geeft Ber een impressie van de werkzaamheden die hij in de laatste

werkweek voor zijn vakantie heeft verricht.

Maandag
Als ik om 07.05 uur binnenstap,
zet ik als eerste het koffiezetappa
raat en de foto-ontwikkelmachine
in TZ k aan. In de bibliotheek
scan ik een document in voor

Simonstone (prioriteit) en bekijk
ik de patenten. Ik stuur Halmar
Verkamman naar de fotohandel

om fotopapier te halen en ruil de
vuile handdoeken voor schone

exemplaren bijThieu van Nunen.
Voor de Glasfabriek in Suzano in

Brazilië druk ik foto's af op de
'ouderwetse' analoge manier.
Om 09.45 uur vertrek ik naar het

R-complex om voor 'In Beeld' een
foto te maken van Bert Tuyt en
Henk Heijnen. Om I 1.00 uur ben
ik weer terug. Ik bewerk de foto's
en bewaar ze op CD. Na de lunch
pauze ga ik verder met het afdruk
ken van de foto's voor Brazilië.

Ik ben hier de rest van de middag
zoet mee. Aan het eind van de

middag pak ik de foto's in en zorg
dat een collega ze meeneemt naar
Aken.

Dinsdag
Mijn vrouw is vandaag jarig. Ik heb
een vakantiedag genomen, omdat
ik met haar verjaardag graag thuis
ben.

Woendag
Na mijn vrije dag van gisteren heb
ik een uur nodig om de post af te
handelen (de bibliotheek krijgt veel
post).Aan het eind van de dag
moet ik bij een afscheid foto's
maken. Ik check alvast alle accu's

van mijn camera en flitsers en zet
het reservemateriaal en camera

klaar.Vervolgens scan ik voor een
collega van de afdeling Planning

documenten in en bestel voor de

vakantieperiode extra papier voor
de kopieermachine.
Voor 36 collega's, van zowel LG
als Lighting, draai ik CCOD
(Current Contents On Disk) uit.
Veel Lighting collega's maken
gebruik maken van onze biblio
theek, omdat we in hetzelfde
gebouw gehuisvest zijn. Bovendien
is onze bibliotheek speciaal toege
rust op Glas. Inmiddels schrijven
we de warmste dag van het jaar:
34 graden! Om 15.30 uur vertrek
ik naar 'het Zwaantje' voor een
afscheidsreceptie van vier PTE'ers.
Om 17.30 uur tref ik bij de uitgang
Kevin Barrett aan. Ik vraag hem of
ik een foto van hem mag maken
voor 'In Beeld'. Deze keer dus

geen foto achter het bureau maar
in het park.

Donderdag
Na een kopje koffie download en
bekijk ik de foto's die ik gisteren
heb gemaakt. Van alle opnamen
moet je de histogrammen nakijken
en corrigeren, omdat alle 256 grijs
waarden erin moeten zitten.

Uiteindelijk willen alle jubilarissen
en afscheidnemers immers toch

'foto's op papier'. Na de correcties
kan het Vaklab er prima prints van
maken. Om I 1.15 uur volgt een
mededeling van het management.
De situatie bij LG.Philips Displays
wordt uitgelegd. We krijgen te
horen dat we 280 collega's moeten
missen. Dit zal ongetwijfeld ook
consequenties hebben voor Glass
Development, alleen kan er op dit
moment niets naders over worden

gezegd. Verdere mededelingen
volgen waarschijnlijk in september.
Om 13.30 uur maak ik een paar

opnamen van een 'proefopstelling'
op TZ I. Ik bekijk de foto's en
verzend ze naar de betreffende

persoon. Om 15.30 uur vertrek ik
weer naar een receptie. Dit keer
van een Lighting medewerker in
'de Mispelhoef. Om 17.30 uur ga
ik naar huis.

Vrijdag
Ook nu begin ik weer met koffie.
Ik bewerk een aantal foto's in

Photoshop en zet ze op CD.Alle
foto's van deze week moeten nog
naar de fotohandel. Onze loper
brengt ze weg. Tijdens mijn vakan
tie moet hij ze ook weer ophalen.
Ik lees de achterstallige patenten
door en pik er een aantal uit die
interessant zijn voor LG.Philips
of voor Lighting. Na de vakantie
komen deze patenten op onze
GD-intranetsite. Om 10.45 uur
komt de servicemonteur voor
onze ontwikkelmachine. De man

komt uit Amsterdam dus kan hij
wel een kop koffie gebruiken.
Een grote partij foto's komt terug
van de fotohandel. Ik controleer ze

op kwaliteit en zorg vervolgens
dat ze bij de goede secretaresse
komen. Er is een aangetekende
brief in de bibliotheek afgegeven.
Deze is bestemd voor F&A. Ik ga
even naar RE om hem af te geven.
Ondertussen voorzie ik de mon

teur nogmaals van koffie. Hij ver
trekt om 14.30 uur. Ik ruim nog
even de doka op en ik ben klaar
voor de vakantie!



9de Tourtocht LG.Philips Displays ouderwets gezellig
Op maandag 23 juni vertrokken 21 renners voor de ge Tourtocht van LG.Philips

Displays, voorzien van een nieuwe outfit, via het Vlaamse en Limburgse landschap naar

Aken. Van de oorspronkelijk 30 deelnemers hadden er 9 afgehaakt. Enkele door de

Kurzarbeit die op dat moment in Aken gold en op het laatste moment nog

3 deelnemers wegens drukke werkzaamheden. Het startschot werd gegeven door Kevin

Barrett en onder luid applaus van het management vertrok de ploeg uit Eindhoven.

Fris de finish over.

Zoals gewoonlijk voerden vetera
nen Walter Menting en Marco van
Hoek het peleton aan. De weer
goden waren de rijders goed
gezind, want afgezien van een
stevig windje viel er niet veel te
klagen. Dat bleek uit het beperkt
aantal lekke banden.Valpartijen
bleven ons gelukkig bespaard.
We waren er wel op voorbereid
gezien de inhoud van de EHBO
koffers. Het enige medisch appa
raat dat we nodig hadden, was de
aspivenin om de dazensteken bij
Leon Elshof wat te verlichten en

een pleister voor Ad Royackers
die een stukje glas in zijn been
kreeg.

Baraque-Michel
Jammer genoeg werd de 'echte'
Baraque-Michel niet beklommen,
vanwege een omleiding bij
Verviers. Hierdoor hebben we de

stoere verhalen over deze berg
niet kunnen checken.

Omdat de plant in Aken gesloten
was, kon de ploeg rechtstreeks
naar hotel Buschhausen, waar na
het wassen van de kleding en een
verfrissende douche de pilsjes er
wel in gingen. We hadden niet te
klagen over belangstelling want in

Aken waren Christoph Klaus,
Peter Hurtig, Josef Lamla (die
zoals iedere keer weer voor de

lunchpakketten op de tweede dag
zorgde), Wilbert van der Eijk en
Henk van 't Blik aanwezig. De
volgende dag weer terug naar
Eindhoven. We konden in Sittard

niet op de plant lunchen, omdat ze
daar geen kantine meer hebben.
Cor van Otterloo zorgde er ech
ter voor dat we van een prima
alternatief gebruik konden maken.

Omleiding
Dat de tocht voor sommigen een
makkie was, bleek wel toen Marco
van Hoek, via de omleidingsroute
voor de auto, een meisje dat
alleen fietste oppikte en haar een
flink eind voortduwde. Marco nam

deze omleidingroute, omdat
Walter Menting hem beloofd had
bij het kanaal een zetje te geven
zodat hij een nat pak kon halen.
Zou Marco niet kunnen zwem
men? Wielrenners hebben alleen

oog voor een fietspad. Dat merk
ten de volgauto's bij Budel
Dorplein. Er was een omleiding·
van 10 km en de renners hadden

geluk dat ze geen stukken aan hun
fiets kregen, anders hadden ze een
heel eind kunnen lopen.

Effe pauze .....

Rond half 5 arriveerden ze in
Eindhoven waar ze door slechts

een handjevol collega's werden

Marco van Hoek geeft een

passerende blondine een zetje.

ingehaald. Die waren natuurlijk al
aan het oefenen om de volgende
keer ook van de partij te zijn.
Maurits Smits begroette hen
namens het management.
Na een warme hap in de kantine
en het uitdelen van de herinne

ring, dit jaar een handdoek, keer
den de deelnemers voldaan huis
waarts. De Akenezen mochten nu

weer met de auto terug.

Uitzicht vanuit de volgauto.

We willen graag een woord van
dank uitspreken aan Gerard
Hover en Willem van Wijk die
wederom de volgauto's bestuur
den. Ondanks de steeds kleiner

wordende populatie op de plants
hopen we volgend jaar toch de
IOde Tourtocht te kunnen rijden.
Wilbert van der Eijk heeft
(alweer!) beloofd dan wel mee te
doen. We zullen hem aan zijn
woord houden.

Rosalie van Ame/svoort

in beeld~ ~
I(~ .~•


