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Jobcenter begeleidt PTf'ers en PPD'ers van werk naar werk

'Zelf doen is niet hetzelfde als alleen doen'
'Commitment is de belangrijkste voorwaarde voor_

het vinden van een nieuwe job. We rekenen op

een hoog slagingspercentage, maar dan moeten

de medewerkers natuurlijk wel actief hun steentje

hieraan bijdragen.' Ingrid R,odenburg is vanuit

'The Empower Group' als projectleider intensief

betrokken bij het eind augustus opgerichte job

center gevestigd op RU-4. Zij heeft er alle ver

trouwen in dat het merendeel van de PPD'ers en

PTE'ers, dat door de reorganisatie zijn of haar

baan kwijt is geraakt, binnen niet al te lange tijd

elders aan de slag kan gaan.

VACATURES

Ingrid Rodenburg: 'vacatures in jobcenter worden wekelijks ververst'.

The Empower Group zet zich met
vier personen sterk in om de
medewerkers met adviezen, trai
ning en praktische hulp terzijde te
staan. Zij worden hierbij onder
steund door drie mensen uit de

LPDE-organisatie.
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Trainingen
Direct na de presentatie en toe
lichting van het sociaal plan op
4 september jl. aan de betrokken
medewerkers ging het jobcenter
van start. 'We zijn begonnen 'met
een voorlichtingsbijeenkomst
waarin we hebben uitgelegd hoe
het traject vorm krijgt en wat de
medewerkers van ons kunnen
verwachten. Hierna hebben we

individuele introductiegesprekken
gevoerd met alle betrokken mede
werkers', legt Ingrid Rodenburg uit.
'Hierin is nogmaals aangegeven
hoe het traject er uit ziet en wat
de medewerkers van ons kunnen
verwachten. Tevens is er stil

gestaan bij wat wij verwachten van

de medewerkers die deelnemen

aan het traject. Ook kregen zij de
gelegenheid zich in te schrijven
voor de 3-daagse training. In deze
training proberen we de medewer
kers voldoende instrumenten te

geven om zich met vertrouwen op
de arbeidsmarkt te begeven. Een
groot deel van de medewerkers
beschikt namelijk over weinig tot
geen sollicitatie-ervaring, omdat
zij vaak direct na hun opleiding bij
Philips zijn gaan werken. In de trai
ningen leren zij hoe zij het beste
een sollicitatiebrief en curriculum

vitae op kunnen stellen en hoe zij
zich het beste kunnen presenteren
tijdens een netwerk- of sollicitatie
gesprek.' De belangstelling voor de
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• Op 8 oktober is de ondernemingsraad geïnformeerd over de
herstructurering van Glass Development, zowel in Eindhoven
(GDE) als Aken (GDA). GDA zal op houden te bestaan en alle Glass
Development activiteiten worden geconcentreerd in Eindhoven. In
Aken verdwijnen alle 40 arbeidsplaatsen; 24 wijkers en 16 functies
die naar Eindhoven gaan (de Aken medewerkers kunnen deze
functie gaan vervullen). In Eindhoven gaan zo'n 13 arbeidsplaatsen
verloren. GD gaat daardoor terug in arbeidsplaatsen van 90 naar 53.
Op 8 oktober is een adviesaanvraag ingediend en een adviescommis
sie zal in nauwe samenwerking met de OR in Aken bekijken of er
nog andere mogelijkheden zijn. Het reeds afgesproken sociaal plan
gaat ook gelden voor de medewerkers van GDE.Verder kunnen
deze medewerkers ook bemiddeld worden in het Job Center op
RU-4. Hier wordt door consultants van 'The Empower Group' actie
ve ondersteuning geboden bij het vinden van een nieuwe baan. De
OR wenst alle wijkers veel succes met het vinden van een nieuwe
toekomst buiten LPDE!

In het volgende nummer van

In Beeld komen wij terug op de
eerste resultaten die met het

jobcenter zijn geboekt!

om de PPD'ers en PTE'ers aan

een passende baan te helpen. 'Ook
worden we zelf door bedrijven
benaderd', aldus Ingrid Rodenburg.
'En dat is niet vreemd, want de
medewerkers die het betreft,
beschikken vaak over een schat

aan kennis en ervaring. Daar
maken andere bedrijven natuurlijk
ook graag gebruik van.'

• De reorganisaties bij PPD en PTE als uitvloeisel van BICI00 zijn
in volle gang. Bij PPD zijn de ontslagaanvragen op 3 oktober naar het
CWI gegaan. Bij PTE is er een kink in de kabel gekomen, omdat de
voorgenomen verzelfstandigingen van gedeeltes van PTE niet door
konden gaan. Het aantal behouden arbeidsplaatsen in het geval van
MBO's zou 150 zijn geweest: 70 voor PTE en 80 ondergebracht in
twee MBO's. Er is een aanvullende adviesaanvraag ingediend, waarbij
het aantal arbeidsplaatsen bij PTE teruggebracht wordt van 210 naar
100. Een extra verlies van zo'n 50 arbeidsplaatsen. In een
speciale OR Townmeeting voor PTE heeft de OR het betreffende
proces uitgelegd. Er is contact geweest met het CWI. Hierin is
gesproken over de mogelijkheden om het vervallen van 50 extra
arbeidsplaatsen te voorkomen. De OR heeft medio oktober een
brief doen uitgaan waarin uitgelegd wordt waarom er vertraging in
het proces is opgetreden. Vanwege onduidelijkheid in de motivatie
om te komen tot 100 arbeidsplaatsen bij PTE (en niet bijvoorbeeld
130) is een extern adviesbureau ingeschakeld. De voorgestelde
streefdatum voor het advies (midden oktober 2003) wordt daarom
niet gehaald. In verband met deze vertraging zal overleg plaatsvinden
met de vakbonden over aanpassing van de timing.

per week worden deze borden
'ververst'. Ook liggen er alle
mogelijke dagbladen en vaktijd
schriften ter inzage. Variërend van
Eindhovens Dagblad en Inter
mediair tot de Volkskrant en de

Gazet van Antwerpen. Tot slot
kunnen de medewerkers, in een
speciaal hiervoor ingerichte
ruimte, het web afspeuren naar
voor hen interessante vacatures
en andere relevante informatie.

Netwerken
The Empower Group maakt ook
gebruik van haar eigen netwerk

trainingen is volgens haar groot.
'Op twee na nemen alle mensen
aan de trainingen deel.'

Persoonlijk begeleider
Alle deelnemers die zich aanmel

den bij het jobcenter krijgen een
persoonlijke begeleider toegewe
zen. Deze helpt hen met het
opstellen van een persoonlijk plan.
Rodenburg benadrukt dat er bij
het gehele proces een actieve hou
ding van de medewerkers wordt
verwacht. 'De meeste van hen zijn
gewend hun eigen verantwoorde
lijkheid te nemen en zullen dat nu
ongetwijfeld ook doen. Maar het
allerbelangrijkste is dat de mede
werkers ook daadwerkelijk accep
teren dat zij op zoek moeten naar
een andere baan. Ook moeten zij
inzien dat concessies doen soms

onvermijdelijk is.'

Laatste vacatures
Om de medewerkers te onder

steunen bij hun zoektocht naar
een nieuwe baan hangt op prik
borden in het jobcenter een groot
aantal vacatures. Meerdere keren

Beste lezer,

Redactieraad Piet Arkesteijn RAU I; Ton Danes RE I;
Erik Lakerveld RAD 1/2; jaklien 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 112; Fred de Schrevel LWB.
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Vormgeving, lay-out en grafische productie
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Fotografie Ber van der Vleut

Wij wensen u veel informatief leesplezier.

Ton Danes

Dwarrelende bladeren in roodbruine tinten. Paddestoelen in

allerlei soorten en maten. En afgetekend tegen een lucht met
donkere en witte wolken zien we vogels in V-vormige formaties
richting het zuiden trekken. Kortom, we wisselen weer van
seizoen. Daar waar seizoenswisselingen zich nog redelijkerwijs
door onze kalender laten voorspellen, komen de wijzigingen in
onze organisatie steeds sneller en veel minder voorspelbaar op
ons af. Het omschakelen naar nieuwe situaties vergt van alle
medewerkers een grote mate van flexibiliteit en aanpassings
vermogen. Een goede en open informatievoorziening speelt
hierbij een belangrijke rol. In dit nummer van 'In Beeld' hebben
wij weer een keur van artikelen voor u verzameld waarmee
wij een steentje hopen bij te dragen aan deze informatie
verstrekking.

in beeld ~



PPD presenteert nieuwe organisatiestructuur

Efficiënter werken dankzij 'zelfstandige' groepen

veerd en ook de overheadkosten

zijn aanzienlijk teruggebracht. 'Het
belangrijkste voordeel van deze
nieuwe organisatiestructuur is een
efficiëntere en duidelijkere werk
wijze', legt de general manager uit.
'In elke groep werken mensen aan
hetzelfde doel. Dit leidt niet alleen

tot een betere onderlinge samen
werking, maar ook tot kortere
communicatielijnen. Bovendien
heeft elke groep alle disciplines in
huis om "zelfstandig" te kunnen
opereren. Dus zowel de uitvoe
ring, de expertise als de project
leiding. Door deze duidelijke en
heldere werkwijze kunnen we
onze klanten voortaan nog beter
van dienst zijn.'

Samen op RAF
De presentatie van de nieuwe
PPD-organisatiestructuur vond
plaats op 4 september, de dag na
de aanzeggingen. Al snel daarna
werd een begin gemaakt met de
verhuizing van bijna alle overgeble
ven PPD'ers naar gebouw RAF.
Half oktober zit iedereen als het

goed is op zijn of haar nieuwe
werkplek. Alleen delen van
Operations blijven in RAD en RE.
Ook zware equipement blijft uit
praktische overwegingen in

Het MT van de PPD, (vlnr.) Ivo Aarninkhof, Fons Sondag, Bert Tuyt,

Maurits Smits, Sieger Swaving en Maarten Zonneveld.

Korte communicatielijnen
Naast de inkrimping van het per
soneelsbestand is er ook gekozen
om de bestaande organisatie
structuur te wijzigen. De 'oude'
matrixorganisatie, bestaande uit
tien competencegroepen en drie
businessgroepen, is gewijzigd in
een lijnorganisatie met vijf groe
pen en enkele ondersteunende
diensten (zie schema). Het aantal
leidinggevenden is hierdoor gehal-

Woensdag 3 september staat bij
alle PPD-medewerkers in het

geheugen gegrift. 'Iedereen zat
die dag ontzettend in spanning',
vertelt Bert Tuyt. 'We hebben er
bewust voor gekozen met álle
medewerkers een individueel

gesprek te voeren. Dus zowel
met de wijkers als de blijvers.
Deze gesprekken zijn door de
eigen leidinggevende in de eigen
omgeving gevoerd. Door deze
aanpak wist iedereen al aan het
eind van de ochtend waar hij of
zij aan toe was.'
De PPD'ers die moeten wijken,
zijn inmiddels gehuisvest op RAD.
'Hierdoor kunnen zij zich volledig
richten op het proces van 'werk
naar werk', legt Tuyt uit. 'Gerard
Goos is fulltime vrijgemaakt om
hen hierbij te begeleiden.'

Product & Process Development
Electron Gun Oeflection YokeMICPTOperations

Zonneveld
SondagAarninkhofSmits*Swaving

I
I II

StaH

HRMManagement
Pero

Assistent
---------------- F&A

Mrs. Kramer

Mrs. Brandicourt

Office ManagementMrs. v.d. Steiin-GiebelenlMrs. van MierIo
lnformation Manager

Van Bladel

General

Quality

Van HarenManagement Business Engineer* Second in command
TuytMietus

Het is begin oktober. De eerste schok van de aan

zeggingen is langzaam weggeëbd. 'September was

zowel voor de wijkers als de blijvers een bijzonder

zware maand', vertelt general manager PPD

Bert Tuyt. 'Het was een maand van afscheid

nemen, maar ook van vooruit kijken. We moeten

onze blik nu op de toekomst richten. Met z'n

allen de schouders eronder zetten. '



gebouw Ra. 'De PPD zat ver
spreid over een aantal gebouwen',
vertelt Tuyt. 'Voor een goede
samenwerking is het echter
belangrijk dat de medewerkers
van één groep ook fysiek bij
elkaar zitten. Alleen dan kun je er
een echt team van maken.' Maar
ook het concentreren van de ver

schillende PPD-groepen in één
gebouw heeft volgens Tuyt voor
delen. 'Zo is het bijvoorbeeld
goed dat de groepen CPT (Colour

Picture Tube) en MI (Manufac
turing Improvement) nu meer in
elkaars nabijheid zitten. Door een
nauwere samenwerking tussen
deze twee groepen, wordt immers
ook de synergie tussen product
en procesontwikkeling bevorderd.'

Kruisverbanden
Ook de Koreaanse ontwikkel

groep (DRL) krijgt een nieuwe
organisatiestructuur. Deze komt
ongeveer overeen met de nieuwe

PPD-structuur. Tuyt: 'Hierdoor
ontstaan kruisverbanden waar

door we onze klanten nog beter
kunnen bedienen. En daar draait

het uiteindelijk om. Tevreden
klanten zijn immers ons eerste
bestaansrecht.'

Aanvullende tussentijdse ondernemingsraad verkiezingen:

'OR weer op oorlogssterkte!'

De 'nieuwe' OR, zittend v/nr. Margot van Dooren, Maurice Krause, Wil Robben,

jose Prinsen en Huub Reijven. Staand v/nr. Mark Mietus, Rona/d Ve/dhuizen,

Nico/e de Groot, Daimi A/tunda/, jan Beursken en Geert Nage/kerke.

Op de foto ontbreken Doortje van der Kraan, Ha/mar Verkamman, Ronny Bons

en Richard van Marrewijk.

In een van de vorige uitgaven van 'In Beeld' is

een oproep geplaatst voor kandidaten voor de

ondernemingsraad. In de tussentijd zijn deze

verkiezingen geruisloos verlopen, niemand heeft

er iets van gemerkt! Hoe komt dat toch zo?

In november 2000 is een onderne

mingsraad gekozen van 17 leden.
Daarnaast was er een onderdelen
commissie voor de ontwikkelafde

lingen binnen de site Eindhoven.
Deze bestond uit 8 leden. Bij de
start van de joint venture zijn
deze twee onderdelen bij elkaar
gevoegd tot één ondernemings
raad van 25 personen. In 200 I
hebben 4 leden afgehaakt. Deze
zijn gedeeltelijk opgevolgd door
kandidaten uit de toenmalige kan
didatenlijst. In 2002 zijn II leden
vertrokken, hoofdzakelijk door
reorganisaties. Deze zijn ook weer
gedeeltelijk opgevolgd door leden
uit de kandidatenlijst. Begin 2003
bestond de OR uit 15 leden. Dit

jaar, tot I oktober, zijn er alweer
6 vertrokken. Bij gebrek aan
reservekandidaten konden deze

leden niet worden opgevolgd.
Begin dit jaar is dit al onderkend
en de voorbereidingen voor de
verkiezingen waren al begonnen.
Om weer op het oorspronkelijke
aantal te komen, waren 6 plaatsen
beschikbaar. In totaal 6 medewer
kers hadden zich verkiesbaar

gesteld! Omdat dit aantal gelijk
was aan het aantal plaatsen, hoef
den geen verkiezingen plaats te
vinden. 'De kandidaten waren

geacht te zijn gekozen', zoals zo
mooi omschreven staat in het

OR-reglement.

Nieuwe OR-leden
De gekozen kandidaten zijn:
Daimi Altundal, Nicole de Groot,
Maurice Krause en Geert

Nagelkerke van PTE, Ronaid
Veldhuizen van PPD en Huub

Reijven van IS & SCM.
De OR bestaat nu uit 15 leden.

De komende tijd zullen echter
nog zeker 3 leden de OR verlaten,
ook weer vanwege reorganisaties.

Verkiezingen 2004
De volgende verkiezingen vinden
plaats in november 2004. Indien
je geïnteresseerd bent in de
dynamiek van een bedrijf als
LPDE en een kijkje wilt nemen
achter de schermen van LPDE,

maak dan een afspraak met mij
of een van de andere leden van

de OR. Gezien het teruglopend
aantal medewerkers van LPDE
zal de OR dan 9 of I I leden

groot zijn.We kunnen nog best
een aantal enthousiaste leden

gebruiken!

Wil Robben (84467 of 97777)

in beeld ~



Kevin Borrett tijdens Townmeeting

'Tijden blijven zwaar voor PTE'

Kevin Barrett: 'Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de onzekerheid'.

In juli kregen de PTE'ers de schokkende boodschap te verwerken dat er 140 van de

210 arbeidsplaatsen binnen de PTE zouden vervallen. Voor 82 onder hen gloorde er

toen nog hoop op een baan bij een van de vier MBO's (Management Buy Out's).

In zo'n MBO worden taken in zelfstandige bedrijven buiten LPD voortgezet.

Tijdens een Townmeeting op woensdag I oktober had Kevin Barrett, Senior manager

van de PTE, voor de tweede maal binnen korte tijd teleurstellend nieuws voor zijn

mensen. De twee MBO's die de grootste groep aan werk hadden moeten helpen,

lES (Industrial Engineering Solutions) en IRS (Industrial Realisation Services) gaan

definitief niet door.

werkt nu detail plannen uit voor
de reeds geplande LPD activitei
ten en het Iraanse Alam Ara

project. De PTE streeft ernaar
om deze plannen met honderd
arbeidsplaatsen te realiseren.
'Maar', waarschuwt Barrett, 'Als
het Iran project niet doorgaat,
resten er nog slechts zeventig
arbeidsplaatsen.' Inmiddels is afge
sproken met de OR dat hiervoor
een aanvullende adviesaanvraag
wordt ingediend.
'In elk geval willen we alle mede
werkers nu zo snel mogelijk infor-

meren. Zowel diegenen die blijven
als die elders een baan moeten

zoeken. Er moet zo snel mogelijk
een einde komen aan onzeker
heid. Hoewel ik door de recente

gebeurtenissen twijfel of volledige
openheid onder alle omstandig
heden het beste is, wil ik daar nu

absoluut niet van afwijken.'

(EB) in Hong Kong besloot dat
deze risico's toch te hoog waren.
We hebben ons scenario aange
past en opnieuw hard gevochten,

Consequenties
Nu de MBO's definitief niet door

gaan, is besloten de onderhande
lingen met de aandeelhouders van
de MBO's te stoppen. De PTE

maar na lange en intensieve dis
cussies heeft de EB besloten niet

door te gaan met de MBO's voor
lES en IRS.Als je puur kijkt naar
de zakelijke argumenten, dan kan
ik niet anders dan dit een goede
zakelijke beslissing vinden. Hoewel
ik het natuurlijk liever anders had
gezien.'

Discussiepunten
Op weg naar de beslissing staat
op 22 augustus de officiële advies
aanvrage bij de OR van LPDE met
betrekking tot de MBO's. Vanaf
die datum zijn er een aantal dis
cussies geweest, vertelt Barrett.
Zowel tussen het PTE manage
ment en de MBO aandeelhouders

als tussen het PTE management
en de Executive Board van LPD.

Belangrijk discussiepunt vormde
de onzekerheid in timing van het
Iran project. Toekomstige vertra
gingen in dit project zouden
serieuze financiële problemen
kunnen veroorzaken voor de

MBO's gedurende het project. Dit
kan een groot risico voor LPD
inhouden omdat LPD borg staat
voor de financiële verplichtingen
van de MBO's. Barrett: 'Wij heb
ben als team deze risico's zo laag
mogelijk voorgesteld in ons voor
stel, maar de Executive Board

Kevin Barrett was voorbereid op
een heftige reactie vanuit de zaal.
Deze bleef uit. Daarentegen was
er eerder sprake van doffe gela
tenheid en teleurstelling. 'De
mensen hebben de laatste maan

den in onzekerheid geleefd en
zich vastgeklampt aan de hoop
op een baan via de MBO's. Deze
mensen voelen zich nu in de

steek gelaten of bedrogen. Omdat
we steeds naar openheid hebben
gestreefd, hebben we onze mede
werkers steeds op de hoogte
gehouden van onze plannen. Toch
was de uiteindelijke mededeling
een schok voor iedereen.'



De week van
Ron van de Man

Ron de Man in de Demoruimte op RAF-I.

Ron de Man bestiert sinds 1994 de Demogroep op RAF-I. Sinds jaar en dag

bereidt deze groep de internationale presentaties voor van Display

Components. Vaak met kunst en vliegwerk, omdat er op het laatste moment

nog aan de allernieuwste ontwikkelingen moet worden gesleuteld. Voor LPDE

bleef deze taak gehandhaafd voor de Demogroep, die bij de laatste show in

200 I nog uit vier man bestond. Op dit moment is er geen sprake meer van

een echte Demo'groep'. Want het vertrek van twee collega's en het fatale

motorongeluk deze zomer van collega Bert Dirckx, heeft de voormalige

groep dusdanig gereduceerd dat hij er nu in zijn eentje voor staat. Vooral het

plotselinge overlijden van zijn collega heeft hem behoorlijk parten gespeeld

bij de voorbereiding van de IFA (Internationale Funk Ausstellung) in Berlijn.

Dit wil zeggen de voorbereiding voor de parallelle LPDE klantenshow die tij

dens de IFA in een hotel gehouden wordt. Hij miste niet alleen de extra han

den van Bert, maar ook de mogelijkheden tot overleg en informatie waar

bepaalde materialen na de laatste show waren opgeborgen. Met hulp van

diverse kanten is het toch gelukt om een goede indruk te maken op de klan

ten van LPDE. Al werd het wel een druk weekje voor Ron de Man.

Vrijdag
Met behulp van de logistieke afde
ling van RAD worden de laatste
spullen ingepakt. Dankzij Henny,
Jimmy,Jeroen, Peter en Wil staat
alles zoals afgesproken klaar om
13.30 uur. De vrachtwagen die
voor het vervoer naar Berlijn
moet zorgen, staat dan echter
hopeloos vast in het verkeer
rondom Eindhoven. Pas om 16.30

uur draait hij het terrein op. Met
zijn allen hebben we de zaak daar
na ingeladen en ben ik mijn koffer
gaan pakken voor Berlijn.

Zaterdag
Met het oog op de kosten reis ik
samen met Jan Tekelenburg van
Electronic Services per trein naar
Berlijn. Eerst vanuit Venlo met een
boemeltje naar Düsseldorf en
daarna linea recta met een luxe

ICE-rijtuig naar Berlijn.Als we
daar rond 18.00 uur aankomen,
kuieren we op ons gemak naar
het hotel aan de Potzdammer
Platz.Voor de tweede maal is

gekozen voor het Grand Hyatt.
Naar mijn idee is dit hotel veel

mooier dan Hotel Berlin waar wij
eerder, nog als Philips Display
Components, onze klantenshow
hielden.

Zondag
De wekker loopt al vroeg af van
daag. Om 7.00 uur gaan we aan de
slag om de kleine ballroom van
het hotel om te toveren tot
demoruimte voor met name onze

21"- en 32" SuperSlim. De mensen
van Infoscan helpen met het
opzetten van onze nieuwe demon-

tabele stand. Als we goed en wel
bezig zijn, volgt er een hartelijk
begroeting met Tilly van Alst die in
haar functie als Global Trade Show

& Marketing Communication
Manager onder meer prima voor
onze catering heeft gezorgd. Dit is
een verademing na onze deprime
rende ervaring in LasVegas waar
we het moesten doen met de left
overs van de salesmensen. Paul

Houben houdt de IFA vandaag
voor gezien en helpt ons met het
opstellen van de spullen. Gelukkig
zijn we niks vergeten en hebben
we genoeg reserveonderdelen en
kabels bij ons. Om 19.00 uur is
alles operationeel, behalve beide
32" SuperSlims, die we tot het
laatst hebben bewaard.

Ondertussen beginnen de zenu
wen dan toch wel aardig op te
spelen want morgenvroeg moet
alles werken. Maar, een uurtje
later hebben we de eerste 32"

draaiend. De tweede volgt om
22.00 uur na heftige discussies
over waar en hoe hij geplaatst
moet worden. Als de heren van

de sales een kijkje komen nemen
en vinden dat we de opstelling

toch weer moeten veranderen,
vinden we het voor vandaag ech
ter welletjes. Morgen komt er
weer een dag.

Maandag
Om 7.30 uur veranderen we de

opstelling, zoals gevraagd door de
sales mensen. We zijn immers de

in beeld ~



beroerdsten niet. Als de zaal om

8.30 uur open gaat, is het meteen
al lekker druk. In de loop van de
dag komen onze kopstukken zoals
Andreas Wente, Christopher Kim
en Ney Corsino langs in gezel
schap van het topmanagement van
onze klanten. Om 18.30 uur dou
chen, aankleden en een flink stuk

wandelen. Na zo'n hele dag binnen
zijn we zo gaar dat we niet meer
aan eten toe komen.

Dinsdag
Deze dag verloopt volgens hetzelf
de stramien als maandag. Hoewel
het minder druk is, bezoeken wel
belangrijke klanten zoals Loewe en
B&O onze demonstratie. Zij zijn
vol lof over de 32" en de 21"

SuperSlim. Onze concurrenten
zijn, zoals te begrijpen, minder blij.

Woensdag
Woensdagochtend zijn alle klanten
geweest en kan ik vanmiddag vrij
nemen om de Museuminsel te

bezoeken. 's Avonds gezellig met
een aantal mensen gegeten in het
Nicolaiviertel, waar zelfs vegeta
riërs zich lieten verleiden tot het
eten van Eisbein met Sauerkraut.

Nu ik al een jaar of acht, telkens
met een jaar ertussen, Berlijn
bezoek, zie ik steeds weer veran
deringen. Oost wordt toch iedere
keer chiquer en gezelliger. West
daarentegen iets lelijker.

Donderdag
We besluiten om 10.00 uur af te

breken omdat er geen afspraken
meer zijn.Willem van Wijk is gis
teravond gearriveerd om de 21"
en de 32" op te halen voor de

mediapresentatie in Hong Kong en
de alignment meeting in Singapore.
Iedereen die er nog is, helpt bij
het afbreken en inpakken van
de stand. Om 16.00 uur is alles

ingepakt en vertrekken Jan
Tekelenburg,Yvonne van lersel en
ik met Willem naar Eindhoven.

Willem houdt van opschieten en
dus doe ik om 22.00 uur de deur

van m'n flatje open.

Vrijdag
Spullen uitpakken, controleren en
weer inpakken voor Singapore en
Hong Kong op I I september.
's Middags naar huis om spullen
te pakken om maandag weer te
vertrekken naar Hong Kong. Raar
gevoel om net als in 200 I op
II september weer in Hong Kong
te zijn.

Chinese delegatie neemt kijkje in 'keuken' GDE

De Chinese delegatie op de tribune in het PSV-stadion.

Dinsdag 16 september was een belangrijke dag

voor Glass Development Eindhoven (GDE).

Een delegatie van elf vooraanstaande Chinezen,

waaronder de gouverneur van de Chinese

provincie Henan en de president van ACBC,

bracht op deze dag een bezoek aan de

Glasontwikkeling op complex TZ.

'In China mag je als Westerse
onderneming niet alléén een
bedrijf starten', legt manager GDE
Frans van de Wiel het doel van dit
bezoek uit. 'Daarom is LPD voor

de bouw van de nieuwe glasfa
briek in Zhengzhou een paar jaar
geleden een samenwerkingsver
band aangegaan met de Chinese
firma ACBC. Deze samenwerking
willen we nu continueren, maar
daarvoor moeten de Chinese
autoriteiten wel eerst toestem

ming geven. Het was voor ons
daarom erg belangrijk dat we een
goede indruk op deze delegatie
uit de provincie Henan maakten.'

Na een rondleiding bij GDE
brachten de Chinezen een bezoek
aan de innovatieruimte van de

PPD waar de revolutionaire

SuperSlim beeldbuis getoond werd
en kregen zij uitleg van de PTE
over hun ervaringen met de bouw
van grote fabrieken wereldwijd.
Hierna volgde nog een bezoek aan
het PSV-stadion en aan het Philips

lampen museum. De communica
tie met de Chinezen verliep niet
altijd even vlotjes. 'Slechts een
paar Chinezen sprak gebrekkig
Engels en er was maar één tolk',

vertelt Van de Wiel. Toch denkt hij
wel dat GDE erin geslaagd is om
de Chinese delegatie duidelijk te
maken dat LPD een volwassen en

gedreven partner is op technisch
gebied. 'Of dit bezoek ook daad
werkelijk leidt tot toestemming

voor een verdere samenwerking
horen we hopelijk nog voor het
eind van dit jaar', aldus de
manager GDE.



HR-projectteam heeft belangrijke bijdrage bereikt voor BIC 100

Tussentijds resultaat voldoende
In het kader van een niemand en nietsontziende

BIC-besparingsoperatie dienen dit jaar besparin

gen gerealiseerd te worden, zowel aan de pro

ductenkant als op het gebied van de General &

Administrative (G&A) kosten. Tot de eerstgenoem

de categorie behoren de besparingprojecten

BIC 141 voor televisiebuizen, de BICSOS voor

monitorbuizen en BIC 142 voor alle componen

ten. Onder het BIC I 00 project vallen wereldwijd

alle kosten op het gebied van IT, Marketing &

Sales, General Support & Administration,

F&A (Finance & Administration), Purchasing,

HR (Human Resources), D&E (Deve/opment &

Engineering). Voor het einde van het jaar dienen

zij gezamenlijk een besparing te hebben gereali

seerd van 180 miljoen dollar.

jan Bernard Kooien, wereldwijd
projectleider voor het HR-stuk,
kreeg de opdracht om in dit
BIC I00 kader een besparing van
21 procent van de HR-kosten
over 2002 te realiseren, te weten
8 miljoen dollar. Om dit doel te
realiseren zou het voor de hand

CJ. Bang(l) en Robert Peetoom.

liggen om een aantal functies te
schrappen en de salarissen te
bevriezen. Toch koos het HR-team
dat naast Kooien bestaat uit

Daniel Park (HK/China),
Chi-young Bang (AlP), Robert
Peetoom (Europe), josé Carlos
Crizol (Americas),j.H. Kim (Gumi)
en Elaine Wong (China) voor een
andere, meer structurele aanpak.
Kooien: 'Het moet niet zo zijn dat
we eenmalig een besparing halen,

Vlnr. Daniel Park, Sarena Lin

(McKinsey) en José Car/os Crizol.

het moet ieder jaar opnieuw
gerealiseerd worden. Het gaat
om sustainable costreduction.'
Geadviseerd door consultants

van McKinsey werd besloten om
de besparing onder meer te ver
wezenlijken in de kosten voor
training en opleiding. Tot voor kort
was het gebruikelijk dat elke vesti
ging of IPC beschikte over een
eigen staf voor trainingen en
opleidingen. 'Het is veel goed
koper om de krachten te bunde
len en deze services centraal in de

organisatie aan te bieden. Ook
zou je kunnen denken aan inscha
keling van technologie bij cursus
sen en instructies. Aan selflearning
systemen, waarbij je jezelf met
behulp van de computer zaken
eigen maakt, zonder dat er per
se een leraar aan te pas hoeft te
komen. Ook zouden we gebruik
kunnen maken van trainingen die
de moederbedrijven Philips en LG
in huis hebben.'

Opleidingen en trainingen
Kooien verwacht alleen al op het
gebied van trainingen en opleidin
gen een besparing te bereiken van
zes miljoen dollar. Daarmee heeft
de HR projectgroep haar target
voor dit jaar al ruimschoots
gehaald. Toch wil men het hier
niet bij laten. Op basis van de
informatie die de dertig interviews
onder Business Managers en
HR Managers in Hong Kong,
Eindhoven en Gumi opleverden,
blijkt dat er ook kwalitatieve wen
sen leven, zoals betere en snellere
service van HR aan het Business

management. Hiervoor zou het
bedrijf de administratieve taken

moeten bundelen, zodat meer tijd
en meer aandacht wordt besteed

aan de echte HR prioriteiten in
het bedrijf. Kooien: 'De afgelopen
maanden hebben we er ons op
georiënteerd hoe we dit het beste
kunnen aanpakken. Het ziet ernaar
uit dat we het beste zo weinig
mogelijk energie besteden aan
administratie. We zijn in overleg
met externe partijen die globaal of
regionaal een deel van deze taken
kunnen overnemen, waarmee
aanzienlijke kostenbesparingen
te realiseren zijn.'

Elaine Wong(l) en J.H. Kim.

Bundelen SLA's
Als derde invalshoek richt het

HR-projectteam zich op het
gebied van Service Level
Agreements (SLA's). Berekeningen
hebben aangetoond dat het stuk
ken voordeliger is om individueel,
per land gemaakte overeenkom
sten bij de jointventure, te bunde
len. De verwachting is dat hier
ook nog eens 1,7 miljoen dollar
mee terug te verdienen is.

Jan Bernard Kooien

Hoeveel het HR-team uiteindelijk
zal weten te besparen is nu nog
niet te zeggen, maar dat het de
opdracht van Chief Executive
Andreas Wente begrepen heeft,
moge duidelijk zijn.

in beeld ~



Corporate Communication team zorgt tijdens IFA voor

Volledige maar toch kosten bewuste perspresentatie

• In de GOV (Nederland) en EWC (Europa) zal de situatie in Nederland ook
uitvoerig worden besproken; Stadskanaal gaat terug van 100 naar 53 arbeidsplaatsen,
Sittard van 513 naar 308 (en op termijn mogelijk nog minder) en Eindhoven van 750
naar 450. Bijde start van de joint venture was het personeelsaantal nog 2000. Nu zal
dat aantal slinken naar minder dan 800. De vraag die gesteld zal worden in de GOY en
EWC luidt:Wanneer zal dit stoppen?

Vervolg van pagina 2

• Het Employability Center blijft de komende jaren ondersteuning bieden 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.e. de komende tijd uitgebreid.
De afgelopen 21/2 jaar is het personeelsbestand op deze plant bijna gehalveerd van zo'n
1300 naar 750 op dit moment. Na de reorganisaties van PPD, PTE en GDE zullen er
nog ongeveer 450 medewerkers over zijn. Sta eens stil bij je eigen toekomst!
Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken voor een eerste oriënterend gesprek.
Maak telefonisch een afspraak via 97777!

Eigen modellen
In het kader van de bezuinigingen
is dit jaar gekozen voor een klei
nere opzet van de show. Ney
Corsino, Global CPT Marketing
liet vanuit Hong Kong weten dat
hij zeer te spreken was over de
verrichtingen van de demogroep,
de productmanagers, Corporate
Communication en de totale Sales

Organisatie.
'Hoewel je misschien anders zou
verwachten, heeft onze kosten
bewuste houding rondom de
show geen afbreuk gedaan aan de
kwaliteit van onze persmap', stelt
Horrocks. 'Het heeft ons juist
aangespoord tot een grotere
creativiteit, bijvoorbeeld voor de
productie van ons pers materiaal.
Zo hebben we met het oog op de
kosten geen studio ingericht, maar
gebruik gemaakt van diverse
meubelshowrooms op Ekkersrijt.
Ook hebben we geen dure model
len ingehuurd, maar eigen mede
werkers gevraagd.' En wat waar is
moet gezegd, management assis
tentes Geraldine Brugmans en
Karima Kruszelnicki doen zeker

niet onder voor professionele
krachten.

Geraldine(l) en Karima doen niet onder voor professionele modellen.

het weekend plaats. De meeste
journalisten waren dan ook don
derdag al in Berlijn. 'Het was voor
ons van belang om op dat
moment al daar te zijn om deze
groep pers te bereiken en om
naar de belangrijke persconferen
ties te gaan. In de perskamer op
het ICC Messegelande hebben
we de persmappen in het Duits
en Engels verspreid. Daarnaast
hebben we diverse journalisten
gesproken over de inhoud van
de persmap.'

Christa Horrocks en Jaklien
Yerbaarschot kijken tevreden
terug op de deelname van LPD.
Het merendeel van de persconfe
renties zoals van Philips, Loewe,
Metz enz. vonden allemaal vóór

Real-Flat SuperSlim en de 2 I" Real-Flat SuperSlim.

De tweejaarlijkse IFA is een belangrijke beurs

voor innovatieve producten op het gebied van

consumentenelektronica en wordt gehouden in

het ICC Messegelönde in Berlijn. 'De meeste van

onze afnemers presenteren daar hun producten

aan de consumenten. Omdat onze klanten dan

massaal in Berlijn aanwezig zijn, maakt LPD van

de gelegenheid gebruik om onze nieuwste ontwik

kelingen te demonstreren. Dit doet LPD niet op

de beurs zelf maar Tilly van Alst, verantwoordelijk

binnen LPD voor marketing communicatie en

events, organiseert een parallelle show in een

hotel in de naaste omgeving', aldus Christa

Horrocks. Als Corporate Communications

manager Europe had Christa de taak de pers te

informeren over met name de 32" Wide Screen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Wil Robben, voorzitter OR (84467 of 97777)
of breng eens een bezoek aan de OR-website. Opmerkingen of vragen zijn van harte welkom.



De deelnemers aan de Halve Marathon Eindhoven 2003.

Bijna ideaal loop weer tijdens Halve Marathon Eindhoven

Marnix Pieterse loopt 2 minuutjes

sneller dan vorig jaar.

tien seconden zijn we over de
startstreep en begint onze 21 km
en honderd meter. De eerste kilo

meter is een beetje dringen, maar
op de Boschdijk gaat het al beter
en kan ik mijn eigen ritme pakken.
Na iets meer dan drie kilometer

komt Patrick bij me lopen en pik
ik bij hem aan. Na vijf kilometer
liggen we iets achter op het sche
ma dat ik in gedachten had. Ik voel
echter al dat ik niet erg veel har
der kan en ik stel mijn verwach
ting iets bij naar 1.28. Na zeven
kilometer gaat Patrick iets te hard
voor mij en ik loop door in mijn
eigen tempo. We krijgen nu Frans
Noyen in zicht. "Die is behoorlijk
hard weggegaan", denk ik bij
mezelf. Op tien kilometer heb ik
Frans ingehaald en komen we
samen door op 41.30.

Lang en taai stuk
Dan begint een lang en taai stuk
met pal wind tegen. Dit duurt tot
bijna IS km. Daarna draaien we
weer naar het zuiden en vanaf nu

is het in een rechte lijn terug naar
het centrum. Daar staat Boike

Kropman langs het parcours om
ons aan te moedigen. Ik kan wel in
één ritme blijven lopen, maar ver
snellen lukt echt niet meer. Het

wordt nu toch wel erg zwaar. Ik
tel nu elke kilometer en bereken

telkens of een tijd van 1.28 er nog
in zit. Ineens zie ik Patrick in de

verte weer voor me lopen. Die
heeft het waarschijnlijk dus ook
moeilijk gekregen. Ik schat het gat
op een half minuutje. Zou ik dat
nog dicht kunnen lopen? We zijn
nu op de Montgomerylaan: nog
even doorzetten, dan door de tun
nel en daarna staat er zoveel

publiek: dan haal je het wel! We
lopen over de markt en daarna op
het Stratumseind door een haag

wedstrijd extra veel gedronken.
Omdat onze bus op het Stadhuis
plein staat, loopt alles heel soepel.
We kunnen onze spullen in de bus
achterlaten en hoeven maar hon

derd meter te lopen naar de start.

Eigen ritme
Twintig minuten van tevoren ga ik
samen met Patrick Bonne naar het

startvak, zodat we nog redelijk
vooraan kunnen starten. Dat lukt

en terwijl we nog staan te wach
ten, klinkt zonder enige aankondi
ging ineens het startschot. Na vijf-

heb ik uiteraard een groot bord
macaroni gegeten en zondagoch
tend doe ik dat gewoon nog een
keer. In ieder geval heb ik nu
genoeg brandstof bij me voor
onderweg. Verder heb ik in de
twaalf uur voorafgaand aan de

Groot bord macaroni
Dit jaar vindt de Halve Marathon
voor het eerst 's middags in plaats
van 's ochtends plaats. Dat is best
prettig, want dan hoef ik 's och
tends niet zo te haasten. Zaterdag

reidingswedstrijd over IS km loop
ik 1.0I. Een tijd van rond de 1.26
lijkt dus mogelijk. De laatste twee
weken voor de wedstrijd heb ik
nog maar twee keer getraind en
dat is eigenlijk iets te weinig. Maar
ja, dan verschijn ik in ieder geval
goed uitgerust aan de start.

'Na de zomervakantie begin ik
weer met lopen. Het gaat best
lekker, hoewel mijn conditie nog
niet echt goed is. In augustus en
begin september loop ik twee à
drie keer in de week en ga ik lek
ker vooruit. Tijdens een voorbe-

De wind is een beetje koud, maar de blauwe lucht en het warme zonnetje maken een

hoop goed. De bus van LG.Philips Displays, het verzamelpunt voor alle lopers, staat

op een strategische plaats op het Stadhuisplein. Dit jaar nemen 20 medewerkers deel

aan de Halve Marathon Eindhoven. Eén medewerker loopt de Hele Marathon en

vier medewerkers nemen deel aan de 6 kilometer van de ROC City Run. Het

Bedrijventeam van LG.Philips Displays telt dit jaar 4 deelnemers. Het team eindigde

dit keer op de ISe plaats. Marnix Pieterse, één van de deelnemers, geeft hieronder

zijn impressie van deze sportieve dag.

E.en deelnemer vertelt ...

in beeld 4II:M



Het bedrijventeam vlnr.Wil Deckers, Frans Noijen,
Marnix Pieterse en Patrick Bonne.

van publiek. Er staan veel bekenden
en iedere keer dat ik mijn naam
hoor roepen, krijg ik weer een
beetje energie om die laatste
meters af te leggen. Daarna de
bocht naar rechts, alles doet nu
zeer, nog een bocht naar rechts en
daar is de finish al. Nog één keer
aanzetten en dan zit het erop.
1.29.05 oftewel 1.28.47 netto. Twee

minuutjes sneller dan vorig jaar.
Drie weken geleden hoopte ik op
een iets snellere tijd, maar nu ben
ik toch tevreden. Patrick zit een

halve minuut voor mij en Frans
één minuutje achter mij.We zijn
dus mooi dichtbij elkaar geëindigd.

Publiek en organisatie
bedanktl
Met aluminiumfolie dekens tegen
de onderkoeling staan we uit te
hijgen en wat te drinken. Daarna
wordt er bij de bus nog even
nagepraat en dan zit deze editie
van de Halve Marathon er weer

op. Met dank aan Henk van der
Donk, Ben Hendriks en Paul
Daamen voor de zeer goede
organisatie! En ook met dank aan
alle mensen langs de kant die
ons hebben aangemoedigd!
Tot volgend jaar!'

Marnix Pieterse

Van onze correspondent Frans Tol

Namen in Korea

Geromaniseerd
Voor mij is het een geweldig pro
bleem om die Koreaanse namen

te onthouden. Het lijkt wel of ze
niet passen in ons soort geheu
gen! En ze lijken voor ons allemaal
op elkaar .... Jung, Chung,Jeung,
Jong, Jang enzovoorts. Maar
natuurlijk net zo verschillend als
Tol, Pol, Bol, Dal.
Omdat de namen 'geromaniseerd'
zijn, is de schrijfwijze ook niet
altijd logisch voor ons. De 'J' is
altijd een 'zj' zoals in 'jazz'.Als je
een Hollandse 'j' uitspreekt, begrij
pen de Koreanen er echt niets
van. Er zijn klanken die op elkaar
lijken (voor ons) maar voor een
Koreaan een wereld van verschil

betekenen. De 's', 'ss', 'sj','tsj', 'zj'
klanken moet je niet door elkaar
gooien, want je krijgt als reactie:
'Wie is dat?'.
Als een Koreaan de telefoon

opneemt, zegt hij iets als:
'Jobosejo. Kim Dae Jung imnida'.
Daar moet je dus scherp naar
luisteren als je wilt weten of je
de goede Kim aan de lijn hebt.
Gelukkig hebben veel Koreanen
een engelse naam geadopteerd;
dat maakt het wel makkelijker om
namen te onthouden.

Frans Tol

vorige president van Korea).
Voor de mannen geldt: hun fami
lienaam blijft zoals die is. Eens een
Kim, altijd een Kim. De middel
naam is ook aan regels gebonden
en houdt verband met je plaats in
de familie (oudste zoon, op een na
oudste zoon, enz.). De laatste
naam is vrij om te kiezen.
Bij vrouwen gaat het anders: de
familienaam bestaat totdat ze

trouwen. Daarna krijgen ze de
familienaam van de nieuwe familie.
Voor de tweede en derde naam

zijn geen regels.
Een Koreaan herkent of het een

meisjes of jongensnaam is, net als
wij met Nederlandse namen.

Frans Tol heeft twee jaar lang als correspondent in Gumi zijn

Koreaanse ervaringen met ons gedeeld. Sinds kort is Frans weer

terug bij de PPD in Nederland. Hieronder treft u zijn laatste

'Koreaanse bijdrage' aan.

Een Koreaanse naam bestaat

gewoonlijk uit 3 delen: familie
naam, middelnaam, gegeven naam.
Bijvoorbeeld Kim Dae Jung (de

Een kleuterschool in Korea. Meubilair is er

nauwelijks. Iedereen zit op de grond.

Als je het adresboek van Lotus Notes open trekt om naar een Koreaanse naam

te zoeken, begin je aan een 'mission impossible'. De overmaat aan Kim'men,

Lee's en Park'en maakt het moeilijk om mensen te vinden. De Koreanen heb

ben een oplossing gevonden: hun e-mail 10 is vaak heel anders dan hun naam.

Zo kennen we hier een whitehand, xfile, hellohoney, allaveyou, queal, quartz en

nog veel meer. Maar dan moet je wel het e-mail 10 kunnen onthouden ... !



Jubilaris Ad van Mensvoort blijft ook na pensioen beschikbaar

'Eén telefoontje;s genoeg'

Ad van Mensvoort voelt zich in zijn huidige baan als een vis in het water.

Vrijdag 29 november neemt Ad van Mensvoort afscheid van LG.Philips Displays. Op

II november heeft de 61-jarige PPD-er er 40 'Philips-jaren' opzitten. Voor de jubilaris

geen groot feest met toeters en bellen. 'Ik houd er gewoon niet van om in het

middelpunt van de belangstelling te staan.' Plannen voor de periode na zijn pensioen

heeft hij volop. Muziek en beeld, maar vooral zijn kleinzoon Jesse spelen daarin een

belangrijke rol. Toch houdt hij ook de deur naar zijn werkgever op een kier. 'Als ze me

na mijn pensioen nog nodig hebben, kunnen ze me bellen', aldus Van Mensvoort.

vervolgens overal in de wereld

worden verkocht. Bij het Nat LAB
was dat anders. Ondanks dat ik

daar een grote vrijheid had en

veel mogelijkheden kreeg voor
persoonlijke ontplooiing, zorgde
het steeds weer mislukken van

researchprojecten toch wel voor
de nodige frustratie.'

Geen prijsvechter
Ondanks dat Van Mensvoort al

jarenlang met veel plezier bij

LG.Philips Displays werkt, heeft hij
wel zijn bedenkingen over de

koers die "zijn bedrijf' nu vaart.

'Ik denk dat LG.Philips Displays

een langer leven beschoren is als
zij producten ontwikkelt die zich
onderscheiden van die van de

concurrent, zoals de SuperSlim

buis. Meedoen aan de prijzenslag

die op dit moment woedt, lijkt me

geen slimme zet. Wij zijn gewoon
geen prijsvechter.'

Vis in 't water
In 1980 stapte Van Mensvoort
over van het Nat lab naar de ont

wikkeling bij PMF. 'Omdat er voor

niet-academici bij het Nat LAB

weinig doorgroeimogelijkheden

zijn', licht hij zijn overstap toe. In
1990 kwam hij na een tip van

Marcel Brouha als designer mag
netische afscherming voor tv-en
monitorbuizen bij 'Beeldbuizen'

terecht. 'Deze baan was volgens
Brouha op mijn lijf geschreven',

vertelt de PPD'er. 'En dat klopt
ook. Ik voel me hier als een vis in

het water.' Vooral de praktische
toepasbaarheid van de zaken die

hij ontwikkelt, vindt hij een aan
trekkelijke kant van zijn werk. 'Het

geeft veel voldoening als je weet
dat je ideeën ook daadwerkelijk in
producten worden verwerkt die

In tegenstelling tot de meeste van

zijn collega-jubilarissen begon
Ad van Mensvoort zijn carrière

niet bij Philips. Vierenveertig jaar

geleden ging hij als 17-jarig knaap

je als automonteur aan de slag bij
garagebedrijf Lathouwers in Den
Bosch. 'Ik mocht daar ook af en
toe de auto van oud-wielrenner

Gerrit Schulte naar zijn huis
brengen', vertelt Van Mensvoort.

'Met veel plezier reed ik dan in
zijn Chevrolet met staartvinnen

en open dak rond.'

Stirlingmotor
In de avonduren volgde Van

Mensvoort een opleiding tot
leraar Natuurkunde en Wiskunde

aan de lerarenopleiding in
Eindhoven. Omdat de afstand een

probleem vormde, besloot hij een
baan in Eindhoven te zoeken.

Zeventien jaar werkte hij bij het

NAT LAB. Bijzonder goede herin
neringen bewaart hij aan zijn baan

als research assistent Stirling
motoren. De ontwikkeling van

deze motoren, die op alle mogelij
ke soorten brandstof lopen, vond
plaats tijdens de oliecrisis eind

jaren '60- begin jaren '70. Het

hoogtepunt van deze periode was
voor Van Mensvoort de demon
stratierit met een DAF-bus voor

zien van Stirlingmotor samen met

Huub van Doorne en Frits Philips.
Ondanks de goede prestaties van

deze motor werd de ontwikkeling

van de Stirlingmotor in 1976 stop
gezet. 'De oliecrisis was voorbij en

het was geen echt Philips-product.

Erg jammer', vindt de PPD'er nog
steeds.


