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Verlies van 37 arbeidsplaatsen bij reorganisatie Glass Deve/opment

Noodzaak voor verandering
Ook Glass Development (GD) ontkomt niet aan

de reorganisatiegolf Qinnen LPD. Begin oktober

zijn de medewerkers van GD in een Townmeeting

in Roosteren geïnformeerd over de plannen. Het

aantal arbeidsplaatsen dqalt van 90 naar 53 en

de totale LPD glasontwikkeling, dus Glass

Development Eindhoven (GDE) en Glass

Development Aken (GDA), wordt geconcentreerd

in Eindhoven. 'Deze maatregelen zijn noodzake

lijk omdat het werkpakket van GD afneemt en de

inhoud ervan verandert ten opzichte van voor

gaande jaren', aldus locatiemanager GDE Frans

van de Wiel. Frans van de Wiel en secretaresse Angela Verhofstad.

'Bij de invulling van deze reorgani
satie is gekeken naar de totale
Glass Development organisatie,
dus naar de activiteiten van GDE

en GDA tezamen', legt de
GDE manager uit. 'We hebben
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gekeken naar het werk dat we nu
en in de nabije toekomst hebben,
welke functies hiervoor nodig zijn
en welke medewerkers het beste

op deze functies passen. Hierbij
komen in totaal 37 arbeidsplaatsen
te vervallen waarvan 24 in Aken
en 13 in Eindhoven. Het consoli

deren van de activiteiten op één
locatie levert een belangrijke
kostenbesparing op. De keuze is
hierbij op Eindhoven gevallen van
wege de hoge kosten die het
verplaatsen van de in Eindhoven
aanwezige laboratoriumfaciliteiten
met zich mee brengt. Zestien
medewerkers uit Aken hebben het

aanbod gekregen om in Eindhoven

te komen werken. Zij nemen hun
functie mee. Dat betekent dus dat

niemand in Eindhoven zijn baan
verliest door de komst van deze
medewerkers.'

Hard gelag
Van de dertien medewerkers die
in Eindhoven hun baan verliezen,
vallen zes medewerkers onder de

VROM-regeling, twee medewer
kers gaan met pensioen en
worden niet opgevolgd, twee
medewerkers zijn overgeplaatst
naar andere afdelingen van LPD.
Dat betekent dat in Eindhoven per
saldo drie medewerkers op zoek
moeten naar een andere baan.



blijven verdienen. Vergeet niet dat
de LPD glasfabrieken slechts 25%
van de glasbehoefte van LPD
afdekken. Indien we er in slagen
om de juiste producten te maken
in onze glasfabrieken tegen een
concurrerende prijs en kwaliteit,
dan moet het mogelijk zijn om
onze fabrieken vol beladen te krij
gen en te houden. Het ondersteu
nen van onze fabrieken in het ver

beteren van de productierende
menten, het verlagen van de kost
prijs en het verbeteren van de
kwaliteit staan dan ook centraal in
onze activiteiten in de komende

jaren.
Ook is het bundelen van de ken
nis en kunde van GDE, PPD en
PTE op onze site een unieke kans
waarmee we onze bijdrage aan de
resultaten van LPD en dus ons

bestaansrecht kunnen vergroten.'
Daarnaast biedt werk voor derden

volgens de manager ook nog de
nodige kansen. 'De afdeling Special
Products van GDE verricht op dit
moment al heel wat klussen voor

externe opdrachtgevers. Ook
voor andere diensten van GDE is

belangstelling van derden. Met de
opbrengst uit deze activiteiten
dekken wij een deel van onze
kosten af en kunnen we de brood

nodige laboratoriumfaciliteiten en
competenties in stand houden.
Gezien het succes van onze spe
ciale glasproducten en belangstel
ling voor andere diensten zie ik
hier nog volop mogelijkheden.'

Verhuizing
Met ingang van I januari moet de
nieuwe Glass Development orga
nisatie operationeel zijn.Alle
medewerkers uit Aken die een

aanbod hebben gekregen, hebben
dit inmiddels geaccepteerd. Op dit
moment vinden er voor deze
medewerkers informatiesessies

plaats over zaken als belastingen,
sociale verzekeringen, pensioenen
etcetera. In ons land gelden
immers hele andere regels dan in
Duitsland. De verhuizing van de
Duitse medewerkers naar

Eindhoven brengt volgens Van de
Wiel de nodige extra werkzaam
heden met zich mee. 'Lisette
Meerhoff-van Tol van de

Personeelsdienst heeft hier op het
moment haar handen aan vol.'

• Halverwege dit jaar was er sprake van een voorstel van het APMT om
de reisregeling aan te passen,gezien de financiële situatie van LPD.
Omdat we op dit moment andere zaken aan ons hoofd hebben, is in de
overlegvergadering van 5 november jl. besloten de wijzigingvan de reis
regeling even 'on hold' te zetten. Voor de projecten AlamAra in Iran en
Fei Long in Nanjing,China worden aparte afspraken gemaakt.

• De PPD-reorganisatie is in volle gang. Elkemaand vertrekken diverse
VROM-mers.Op het moment van schrijven hebben al tien personen
een andere baan gevonden. Daarbij moet wel opgemerkt worden, dat
een aantal medewerkers al bezig was middels het EmployabilityCenter.
De begeleidingscommissiePPD volgt deze voortgang (inclusiefde
problemen) nauwlettend.
Lees verder op pagina 3

Kansen
Ondanks de stagnatie in de beeld
buizenmarkt ziet de GDE manager
de toekomst redelijk optimistisch
tegemoet. 'Er blijven voor ons vol
doende kansen om de komende

jaren een goede boterham te

glas voor deze beeldbuizen. Hier
door is er binnen LPD geen
behoefte meer aan uitbreiding van
de productiecapaciteit. De focus
van de activiteiten verschuift naar

verbetering van de productie ren
dementen en verlaging van de
productiekosten en productprijs.
GD wordt dus met een vergelijk
bare situatie geconfronteerd als
PPD en PTE.'

Van de vierentwintig medewerkers
die in Aken hun baan verliezen,
hebben inmiddels vier medewer

kers een nieuwe baan gevonden
en vier medewerkers krijgen een
aanbod voor vervroegd pensioen.
De overige medewerkers zullen
ook op zoek moeten naar een
nieuwe baan.

'In goed overleg met de onderne
mingsraden is op beide locaties
een goed sociaal plan afgesproken
voor de medewerkers die hun
baan verliezen en we zullen al het

mogelijke doen om de getroffen
medewerkers te helpen bij het
zoeken van een nieuwe baan. Dit
betekent echter niet dat het voor

de personen die het betreft
desalniettemin een hard gelag is',
aldus Van de Wiel.

Traditioneel kijken we eind december terug op de belangrijkste

gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Op de televisie zien we de
jaaroverzichten van het journaal en Studio Sport en op de radio

horen we de top 100 van het afgelopen jaar. Blijkbaar is er
behoefte om tussen het kerstdiner en de oliebollen even stil te

staan bij de zaken die inmiddels achter ons liggen. Terugkijkend
op ons zakelijk jaar word ik niet vrolijk van wat er zich het

afgelopen jaar allemaal heeft afgespeeld. Dat dit inmiddels geen
uitzondering meer is, blijkt als ik bladerend in de jaaroverzichten

van 'In Beeld' terug moet tot 1997 waarin melding wordt

gemaakt van een 'goed jaar'. Zou dit dan toch het beeld zijn van

'de 7 magere jaren'. Of kunnen wij ook zelf onze toekomst
beïnvloeden? Ik ben zelf de mening toegedaan dat iedereen niet

alleen verantwoordelijk is voor zijn eigen toekomst maar, door

hieraan te werken, deze ook positief kan beïnvloeden. Dus als we

na de nieuwjaarsreceptie op 5 januari weer terugkomen in de
realiteit van alledag luidt de slogan 'doe wat je moet doen in het

belang van je toekomst' .
Namens de redactie van 'In Beeld' wens ik u en uw familie

prettige feestdagen en een in alle opzichten gezond 2004!

Ton Danes

Overcapaciteit
De reorganisatie van Glass
Development was volgens Van de
Wiel onontkoombaar. 'Wereldwijd
is er een overcapaciteit aan de
productie van beeldbuizen én van
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Eric Lakerveld RAD '/2; Jaklien Verbaarschot RE p;

Silvia Wouters RU /
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CEO Andreas Wente op bezoek

Townmeeting in teken van Cost Down

Andreas Wente (I) gunt zijn publiek een blik op de toekomst.

Focus op productkosten, is kort samengevat de

boodschap van Chairman en Chief Executive

Officer Andreas Wente tijdens de Townmeeting op

dinsdag 21 oktober jl. Alle functionele eenheden

zoals PPD, PTE, Sales, F&A, HRM en enkele

vertegenwoordigers uit Sittard gaven in totaal

met zo'n honderd man acte de présence tijdens

deze bijeenkomst. De CEO gunde zijn gehoor een

terugblik én een blik op de toekomst.

Noodzakelijke kostenbesparingen
door de handhaving van het

BIC 141 /( 42 programma en alge

hele voorzichtigheid op het gebied
van financiën noemde Wente van

levensbelang. Hij benadrukte de

noodzaak van financiële focus op
costleadership en cashmanage
ment in het budget voor 2004.

Andere zaken die aan de orde

kwamen waren bijvoorbeeld dat
het missen van orders of het ver
oorzaken van ontevreden klanten

niet te tolereren is.Wente besloot

zijn betoog door erop te wijzen
dat LG.Philips Displays zich,

ondanks de actieve concurrentie,

blijvend als leider wil positioneren
in de sterk consoliderende CRT

markt. Hij gaf daarbij het dringend

advies dat het nooit te vroeg is
om je voor te bereiden op de
groeiende concurrentie van de

komende jaren.

Vervolg van pagina 2

• De reorganisatie van PTE, van 210 naar 100 man, is vanaf 25 november in alle hevigheid los
gebarsten. Op die dag zijn namelijk de aanvullende namen bekendgemaakt. Een aantal PTE-ers
heeft deze dag niet afgewacht en was al begonnen met solliciteren.Vijf mensen hebben inmid

dels een baan gevonden. Deze vertraging ten opzichte van de PPD (aanzegging 3 september)
had te maken met de voorgenomen MBO's, die op het laatste moment begin oktober zijn afge
blazen door Hongkong. De ondernemingsraad had een extern adviesbureau ingeschakeld om

een goed gefundeerd advies te kunnen geven met betrekking tot deze moeilijke adviesaanvraag.
De adviesaanvragen met betrekking tot twee MBO's zijn ingetrokken. Een nieuwe adviesaan

vraag voor Spare Parts Services (SPS) is ingediend. Ook bij PTE wordt de voortgang met
betrekking tot nieuwe jobs nauwlettend gevolgd in de begeleidingscommissie PTE.

• Op 8 oktober is de inkrimping van Glass Development (GD) bekendgemaakt. GD Aken

wordt gesloten (min 40) en GD gaat terug van 90 naar 53 personen met één vestiging in
Eindhoven. Zestien personen hebben een aanbod gekregen om vanuit Aken naar Eindhoven
te komen. De ondernemingsraad heeft in nauw contact met de 'Betriebsrat' Aken het

adviestraject doorlopen. Op 30 oktober zijn alle medewerkers in Aken aangezegd en op
3 november alle medewerkers in Eindhoven. Eindhoven telt drie wijkers. Zij proberen samen
met de collega's van PPD en PTE via het Job Center een nieuwe toekomst te zoeken.

• De OR heeft een gesprek gepland met de bestuurder en het extern adviesbureau 'Value

Creation Management' om te praten over de toekomst van onze site Eindhoven.

• In de GOV is uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen in Nederland en hoe we daar als

bedrijf toch positief uit kunnen komen. Cor van Otterloo heeft hierbij benadrukt dat het
belangrijk is dat 'zijn' componenten fabrieken proberen een bepaald percentage van de omzet

uit de externe markt te halen, dus van buiten LPD.Voor 2004 heeft hij als target 17,5% gesteld,

voor zowel Sittard als Stadskanaal. Ook is een percentage van minimaal 5% IFO genoemd voor
2004.

Lees verder op pagina 9

SuperSlim
Ondanks de strenge boodschap
was het een geanimeerde bijeen

komst. Na de lezing beantwoord

de Wente de talrijke geïnteres
seerde vragen duidelijk, gericht en

gelardeerd met voorbeelden. Veel

indruk maakte de CEO met zijn

parate kennis over de IPC's die hij
moeiteloos met elkaar kon verge

lijken. Nogal wat vragen uit de zaal
hadden betrekking op SuperSlim,

het laatste innovatieve project.

Business Update
Normaliter is alleen de D&E

groep tijdens de Townmeeting pre

sent. Was er ditmaal een speciale
reden om ook andere groepen uit
te nodigen? Volgens stafmedewer
ker D&E Cees Admiraal niet:

'Het ging om een gewone business
update, die zeker ieder half jaar

plaatsvindt. Veranderingen gaan via
andere kanalen. De reden er nu

ook vertegenwoordigers van
andere disciplines uit te nodigen
was, dat we samen op deze site
zitten en toch moeten samenwer
ken.'



Samen sterker in Shared Service Centers

IT, Purchasing, F&A en HR bundelen krachten

In een krimpende organisatie nemen de servicetaken meestal minder dan evenredig

af. Om gelijke tred te houden met de organisatie en het aanbod van serviceverleners

aan te passen aan de toekomstige vraag, bieden Shared Service Centers (SSC) uit

komst. Binnen zo'n SSC werken de medewerkers vanuit één centrale locatie. Door

het samenvoegen van de serviceverleners ontstaat een serviceorganisatie met een

betere schaalgrootte. Een positief punt van deze werkwijze is dat ze een oplossing

biedt voor het opvangen van piekdrukte. Maar ook voor de vervanging bij afwezig

heid wegens ziekte of vakantie. Een ander voordeel is de kostenbesparing als gevolg

van een grotere efficiency. Op deze plant komen SS C's op het gebied van IT,

Purchasing, F&Aen HR. In Beeld stelt deze vier teams graag aan u voor!

Shared Service Center F&A
Sinds I juni jl. leidt Kees Dirkes
het Shared Service Center F&A

vanaf RE-I. Binnen dit team zijn de
boekhoudkundige activiteiten van
alle LPD organisaties op het R- en
T-complex gecentraliseerd. Deze
organisaties zijn: PPD, PTE, GDE,
CRT2, holding en de diverse staf
afdelingen als HR, IT,facility
management enz. De totale hol
dingadministratie is een complex
geheel waarin zaken als treasury,
corporate tax en interne financie
ring een plaats hebben. Maar dank
zij het SSC F&A is er één aan
spreekpunt in Eindhoven voor de
totale factuurafhandeling, de
accounts payable oftewel de
crediteurenadministratie. Dirkes

ziet zijn taak als een stukje dienst
verlening voor alle organisaties. In
totaal bestaat zijn groep uit negen
personen. 'Dat is niet te veel',
zegt Dirkes. 'Dat we pas afscheid
hebben genomen van een mede-

RAF-5.Waar mogelijk worden de
resources van het SSC en S&CC

gecombineerd in verschillende
groepen om een kritische massa
per applicatiegebied te kunnen
behouden. Arkesteijn ziet het als
een uitdaging om in de nieuwe
situatie dezelfde service als PITS

(PTE), HIT (PPD) en DITS (alle
andere groepen) aan te bieden
met minder mensen. Voor wat

betreft deze service daagt hij
iedereen uit om eventuele klach
ten te melden, zodat er ook iets
aan gedaan kan worden. Want zo
stelt hij: 'Het is nooit onwil van
medewerkers, maar de snelheid
van veranderen. Men moet ons

even de kans geven om de service
op het oude niveau te krijgen.'
Een wapenfeit op het gebied van
kostenbesparing kan al wel gemeld
worden. Doordat er met minder
mensen en minder inleenkrachten

gewerkt wordt en omdat er flink
bespaard is op de kosten voor
SAp,zijn de IT-kosten van 7,2 mil
joen dollar in 2003 gereduceerd
tot 3,4 miljoen dollar in 2004.

bestaat het IT-team uit zo'n 25

personen. Van wie de meesten
verdeeld zijn over de afdelingen
Infrastructuur, onder leiding van
Harry van Laere, en Application
Support, onder directe leiding van
Piet Arkesteijn. Infrastructuur
beijvert zich onder meer met de
helpdeskfunctie, het serverbeheer
Windows, Unixbeheer, het net
werk, management support en
Lotus Notes. Daarnaast houdt een

aantal mensen zich bezig met de
technische productinformatie TPI.
'De overgang naar de nieuwe loca
tie voor het Shared Service

Center gebeurde niet in één keer,
maar in fases', legt Arkesteijn uit.
Dit heeft te maken met de

beschikbaarheid van de ruimte op
RAF-5. Met uitzondering van de
Lotus Notes-medewerkers is het
Shared Service Center IT inmid

dels operationeel vanaf de nieuwe
locatie. Naast het Shared Service
Center IT verhuist ook het S&CC,
met Hans Tromp als manager, naar

Shared Service Center IT
'De bedoeling van het Shared
Service Center IT is dat alle

IT-medewerkers op één plek

geconcentreerd zijn. Het gaat er
niet alleen om dat de totale groep
kleiner wordt, maar meer dat
deze groep één eenheid zal
vormen', aldus Piet Arkesteijn,
naast manager van
het Shared Service
Center IT ook

global application
manager TPI.Als
locatie koos hij
voor RAF-5,
omdat hij graag in
de buurt van zijn
'klanten' wil zitten.

Als je zowel de
PPD, PTE als GDE
moet bedienen,
is RAF-5 een aar

dig compromis,
vindt hij. In totaal

Shared Service Center App/ication Support.

in beeld .~



naast elkaar, mèt elkaar te wer
ken.' Heijnen ziet het als de
opdracht van zijn team, waarover
hij zeer te spreken is, te zorgen
voor een goed product tegen zo
laag mogelijke kosten. Integratie in
combinatie met samenwerking is
de enige optie om kwaliteit tegen
een acceptabele prijs te leveren.
De HR managers Susanne Koek
(PTE), Lisette Meerhoff-van Tol
(GDE en Site) en Frank Pero
(PPD) staan garant voor de één
op één relatie met de business of
de klanten. 'De overige taken kun
nen door de groep prima worden
opgevangen', aldus Heijnen. De
nieuwe werkwijze biedt zoveel
voordelen, dat overwogen wordt
om een soortgelijke aanpak door
te zetten bij de andere Europese
vestigi nge n.

Bernard Kooien kreeg de leiding
over zowel HR Innovatie (PTE,
PPD en GDE) als het CGF- en
Site-deel van Heylen. In mei van
dit jaar, toen de HR afdeling
Europa, Head Quarters, Sales en
fabrieken van Henk Heijnen
integreerden met de lokale
Personeelsdienst, was het Shared
Service Center een feit. 'Het is in

een kleiner wordende organisatie
met steeds minder medewerkers

een noodzaak om in plaats van

Shared Service Center HR

Center Purchasing op RE-p komt.
De Site-manager is tevens
benoemd tot manager van dit
Purchasing Center. De dagelijkse
leiding van het Center is in han
den van purchasingmanager Ad
Nijssen. Hij mag ervoor zorgen
dat de inkoop van PPD, PTE en de
NPR (Non Product Related)-zaken
enz. voortaan vanuit één team

geschieden. 'Het voordeel van
deze manier van werken is niet

alleen de onderlinge opvang', vol
gens Danes.
'Het verschaft

je ook een ste
vigere onder
handelingsposi
tie. Door lever

age oftewel het
bundelen van

opdrachten,
kun je uiter
aard betere

prijzen bedin
gen. Bovendien
maak je opti
maal gebruik
van de sterke

punten binnen
de groep.
Je benut de capaciteiten van eenie
der maximaal. Daarnaast biedt een
Shared Service Center ook een

stukje herkenbaarheid.' Vanaf
januari bestaat het totale inkoop
team uit negen mensen. Danes
sluit echter niet uit dat de inkoop
capaciteit indien nodig, opnieuw
wordt afgestemd op de vraag van
de organisatie.

Shared Service Center HR
Volgens SSC HR-manager Henk
Heijnen zette Personeelszaken

waarschijnlijk
het eerst stap
pen in de rich
ting van een
Shared Service

Center. Bij het
vertrek van

Karel Heylen
werden de
twee HR

(Human
Resource)
afdelingen van
deze plant op
RE-p al onder
één noemer

Shared Service Center Purchasing gebracht. Jan

werkster, in combinatie met het
feit dat er meer werk binnenkomt

dan verwacht, maakt dat we er op
dit moment behoorlijk aan moe
ten trekken.' Zijn directe chef,
LPDE controller Peter de Lange, is
ervan overtuigd dat als er straks
minder activiteiten zijn, er vanzelf
ook minder facturen zullen

komen. De huidige werkdruk zal
dan afnemen. Dirkes stelt dat daar

op dit moment nog weinig van te
merken is. Echter als de aange
kondigde reorganisaties eenmaal
geëffectueerd zijn in het eerste
kwartaal van 2004, dan kan het
niet anders dat de hoeveelheid
facturen zal afnemen. Ook is het

volgens hem even wennen dat je
in de 'oude' decentrale situatie

altijd kon rekenen op wat back up
uit de groep waar je voor werkte.
Maar de nieuwe F&A-organisatie
biedt zeker mogelijkheden. In de
ideale situatie ziet Dirkes dat

mensen even bij kunnen springen
tijdens vakantie, ziekte of bij een
afsluiting aan het eind van de
maand.

Shared Service Center
Purchasing
'Komend vanuit een grote organi
satie waarbij de inkoopafdelingen
zo dicht mogelijk op de divisies
zaten, moeten we terug naar een
organisatie die afgestemd is op de
behoeftes. In een kleiner worden

de organisatie benader je dan al
gauw de kritische grens. Daardoor
krijg je te maken met continuï
teitsproblemen en maak je jezelf
kwetsbaar.' Ton Danes vindt het

een goede zaak dat er vanaf
januari 2004 een Shared Service



Excellence Olympics opnieuw succes

Dertien teams van PPD, PTE én GD

Plantwinnaar het PPD-team 'Robust Sealing-in' vlnr:Jalel Chaouachi,

Hans van Vroonhoven,Jos Coppens, Mohammed Kha/il en Adriaan Houthuijsen.

Tijdens de tweede editie van de Excellence

Olympics (EO) woensdag 5 november streden

maar liefst dertien teams om de eerste prijs. In

een tot wedstrijdlokaal omgetoverd RA zetten zij

hun beste beentje voor om de jury te overtuigen

dat hun project het beste voldeed aan de best

practice normering. Acht teams van de PPD, vier

van de PTE (inclusief een gemengd PTE/PPD

team) en twee van GD deden mee aan deze

lokale finaleronde. De winnaars strijden verder

voor een plaats in de wereldfinale in Bangkok,

eind februari 2004. De organisatoren kijken tevre

den terug. Volgens PTE Quality manager Katrien

Sikkenk en Camille Limpens, tot voor kort

groepsleider Measuring Methods & Technology

van de PPD, is de dag bijzonder succesvol

verlopen.

Sikkenk en Limpens waren als
Excellence Olympics coördinator
verantwoordelijk voor de organi
satie van de wedstrijd. De eerste
voor de PTE en laatstgenoemde
voor de PPD. Het soepele verloop
van de wedstrijd zelf, staat enigs
zins in contrast met de totstand

koming ervan. Er was nogal wat
werk mee gemoeid, vinden ze alle
bei.

'Vanuit het management zijn pro
jecten voorgesteld om mee te
doen met de EO. Aan ons als
coördinatoren de taak om deze
teams ook echt aan de start te

krijgen. Met wat lobbywerk van
ons en de managers is dat zeker
gelukt. Gelukkig zijn er ook teams
geweest die zich spontaan zelf
aangemeld hebben, dat hadden we
natuurlijk het liefst', vertellen
Sikkenk en Limpens. 'We begrepen
die terughoudendheid voor deel
name van de teams maar al te

goed. juist in de tijd dat wij aan
het werven gingen, speelden er op
deze plant hele andere zaken en
emoties een rol.' Ook gaandeweg
de rit moesten de organisatoren
alle zeilen bijzetten om niemand

buiten de boot te laten vallen.

Beiden kregen te maken met
teams die dreigden af te haken,
maar met wat overredingskracht
deden alle aangemelde teams uit
eindelijk mee. Ook de teams van
Glass Development waar de aan
zeggingen net voor de wedstrijd
dag geweest waren.

Leuke mix
Vorig jaar stond de wedstrijd in
het teken van snelheid, innovation

en partnership. Dit keer waren dat
focus, accountability, speed en
teamwork. Het zal geen verbazing
wekken dat het hoogste aantal
punten was te verdienen met de
resultaatgedreven focus. In de
praktijk komt het erop neer dat
het project dat heeft bewezen dat
het geld opbrengt, automatisch
veel punten krijgt. Dit betekent
dat vooral net gestarte projecten
die zich nog niet in de praktijk
hebben kunnen bewijzen, in feite
'benadeeld' worden. Uiteraard

kunnen zij volgend jaar wel weer
meedoen.

Hoewel de normering een beetje
sturend werkt, waren de groepen
erin geslaagd een grote variëteit
aan projecten te bedenken. Zo
was er volgens Katrien een leuke
mix te zien variërend van product
typeontwikkeling en het herge
bruiken van prewet-vloeistof tot
het verplaatsen van glasscherven
over de hele wereld toe. 'Het was

een hele leerzame en interessante

dag', oordeelt Camille, die de rol
van ceremoniemeester vervulde

tijdens de wedstrijd zelf.

Mission Impossible
De jury bestond uit Bert Tuyt,
Kevin Barrett, Frans van de Wiel,
john van Zanten en Fred de
Brabander en werd bijgestaan
door Katrien die er onder meer

op toezag dat de normering gedu
rende de hele dag op hetzelfde
niveau bleef. Sommige teams gin
gen in hun presentaties zover dat
ze de score voor hun team al

opgenomen hadden. De juryleden
hebben in hun terugkoppeling
direct na de presentaties deze
teams extra bedankt voor hun

hulp bij het jureren.
Er waren meerdere prijzen te ver
delen. Natuurlijk de prijzen voor
de winnende teams per afdeling.
Bij de PPD was de winnaar het
'Robust Sealing-in' team onder lei
ding van jalel Chaouachi. Binnen
de PTE kregen de 'Pellet feeders'
van Remco van Dijk en Peter
Hoogerhuis het hoogste aantal
punten. Bij GD ging René Huijben
met het 'BoM busters' -team met

de eerste prijs naar huis.
Daarnaast is er uit deze drie win

naars een plantwinnaar gekozen.
Het PPD-team viel deze eer te

beurt en werd nog eens extra in
het zonnetje gezet. Bovendien
loofde de jury nog een extra prijs

in beeld ~



uit voor het gemengde PPD/PTE
team onder leiding van Marnix
Pieterse en Kees Boon. Zij gooi
den hoge ogen met hun 'Maskbox
Reclaim'-project omdat ze volgens
de jury hiermee een 'mission
impossible' hadden aangepakt.

Finale in Bangkok
Het is voor het eerst dat PPD,
PTE en GD samen een lokale

finaleronde gehouden hebben.
In alle presentaties werd de
samenwerking tussen de verschil
lende afdelingen aangevoerd. De
jury, deelnemers, toeschouwers en
de organisatoren zijn ervan

overtuigd dat op deze manier de
Excellence Olympics een toege
voegde waarde heeft voor alle
partijen. 'Dus volgend jaar weer',
aldus een eensgezinde organisatie.
In de volgende ronde strijden de
winnende teams van PTE en GD
met de winnaar van de BIC-100
ondersteunende teams voor een

plaats in de finale in Bangkok. PPD
maakt in een onderling duel DRL
uit wie D&E zal vertegenwoordi
gen.Welke teams we uiteindelijk in
de finale terug zullen zien wordt
in de week voor Kerst bekendge
maakt.

• De nieuwjaarsreceptie vindt plaats

op maandag 5 januari. Van 8.30 tot

10.00 uur is er gelegenheid om je

collega's een gelukkig nieuwjaar te

wensen in de kantine op RA-I.
• De medewerkers van Sittard en

Stadskanaal ontvangen voortaan
ook het blad 'In Beeld'. In het vol

gende nummer van 'In Beeld' zullen

we ook kopij van Sittard en

Stadskanaal opnemen.

• Voor de gepensioneerden en

VROM'ers is dit helaas de laatste

'In Beeld'. Uit kostenoverwegingen

hebben wij moeten besluiten de

toezending te stoppen.

Koreaans bezoek op verzoek van NV Rede
In het kader van een Sisterhood Relationship

bezocht een groep van 15 Koreanen maandag

17 november jl. LG.Philips Displays Eindhoven.

Onder hen de burgemeester van Gumi,

Mr. Kwan-Yong Kim, de Director of Economy and

Trade Dept., Mr. Dong-ik Chae Person en de

persoon die de promotie-investeringen behartigt,

Mr. Su-Won Park van het Investment and Trade

Dept. De Koreaanse delegatie was hier op

uitnodiging van de directeur van NV Rede, de

heer Smeekens, die eerder in Gumi te gast was.

De NV Rede is de economische ontwikkelings

maatschappij voor de regio Eindhoven. Zij ont

plooit activiteiten om de bedrijvigheid en de

werkgelegenheid te stimuleren.

Het gezelschap werd op deze
plant onder meer ontvangen door
D&E manager Wim Brouwer en
stafmedewerker D&E Cees
Admiraal. Na de ceremonie van

het visitekaartjes uitwisselen, ver
zorgde Brouwer een presentatie
over het ontstaan van de joint
venture, de moeilijke tijden en de
cultuurverschillen tussen de

Koreanen en de Europeanen.
Brouwer kreeg de lachers op zijn
hand met herkenbare vergelijkin
gen van beide zijden. Zo krijgen
Koreanen volgens hem een taak

opgedragen en gaan aan de slag,
terwijl een Europeaan eerst de
verantwoordelijkheid voor de taak
opeist alvorens in actie te komen.
Daarna was er een demonstratie

van de SuperSlim buis. Na afloop
kregen de bezoekers onder meer
een boekje met foto's van de ver
schillende facetten van Nederland.

Vol programma
Hoewel het bezoek maar een uur

tje duurde, was er nogal wat voor
bereiding mee gemoeid. 'Het was
alleen al een klus om het bezoek
aan onze site in het overladen

Koreaans bezoek aan LPDE.

programma in te passen', aldus
Jaklien Verbaarschot, medewerk
ster van Corporate Communi
cations. 'Buiten het bezoek aan

onze site en een rondleiding op
de Philips High Tech Campus
stond er ook een bezoek aan

de Kenniswijk, de IJssculpturen
tentoonstelling en het Van Abbe
Museum op de agenda. Tussendoor
was er nog een Signing Ceremony
bij de burgemeester van
Eindhoven en nam het gezelschap
nog een kijkje bij de Kamer van
Koophandel. En dat allemaal in
twee dagen.'



Forse besparingen door wijzigingen in vaste en mobiele telefonie

In 2004 iedereen nieuw telefoonnummer!
In het eerste kwartaal van 2004 staat LPDE ook

op het gebied van telefonie op eigen benen. De

loskoppeling van de Philips telefooncentrale

levert LPDE een forse besparing op. Het benutten

van additionele technische mogelijkheden als

'Voice Over lP' en 'GSM Gateway' moet de tele

foonrekening van LPDE nog verder naar beneden

brengen. Ook in de mobiele telefonie wordt in

het kader van BIC I 00 flink gesnoeid.

De totale kosten voor telefonie

bedragen op dit moment ruim
I miljoen Euro per jaar. 'Hierin
zijn de kosten opgenomen voor
de vaste en mobiele telefonie,
maar ook voor diensten als video

conferencing en verhuizingen', ver
telt IT-manager Piet Arkesteijn.
'Met de maatregelen die we nu

IT-consu/tant Pascal Ensinck: 'Forse besparing op
abonnementskosten:

gaan doorvoeren, dalen deze kos
ten met meer dan 300.000 Euro
voor vaste en 60.000 Euro voor

mobiele telefonie ten opzichte van
dit jaar.'
Arkesteijn zorgt samen met IT
consultant Pascal Ensinck voor de

implementatie van deze maatrege
len. 'Door de loskoppeling van de
Philips telefooncentrale moet ook
de bekabeling worden ontvlochten
en zal er een nieuwe aansluiting
moeten komen op het openbare

KPN-netwerk. Ook krijgen alle
medewerkers een nieuw telefoon
nummer. De medewerkers, maar
ook onze klanten en leveranciers

worden hier nog uitgebreid over
geïnformeerd.'

Abonnementskosten
De overstap naar een eigen tele
fooncentrale levert met name op
het gebied van de abonnements
kosten enorme besparingen op.
Nu betalen we nog 340.000 Euro
per jaar aan abonnementskosten.
'We betalen voor 1.100 nummers,
terwijl er nog maar 800 medewer
kers zijn.Acties om deze aantallen
te verlagen hebben niet het
gewenste resultaat gehad', legt
Ensinck uit. 'Bij een eigen centrale,
bedragen de abonnementskosten
straks 25.000 Euro per jaar.'
Ook de kosten voor het verhui
zen van de vaste telefoon valt in

de nieuwe situatie aanzienlijk lager
uit. 'De KPN brengt per verhuizing
een bedrag van 80 à 90 Euro in
rekening. Als onze "nieuwe" tele
fooncentrale is geïnstalleerd, kun
nen we de verhuizing van de tele
foons voortaan zelf regelen. En
dan zijn we een stuk goedkoper
uit.'

'Voice Over lP'
Wat betreft het beperken van de
gesprekskosten moeten technie
ken als 'Voice Over lP' en GSM

Gateway' uitkomst gaan bieden.
'Bij "Voice Over lP" gebruiken we
ons eigen computernetwerk om
naar onze andere sites te bellen',

legt de IT-consultant uit. 'Hierdoor
betalen we, ook als we internatio
naal bellen, slechts een fractie van

het huidige internationale tarief.
Op jaarbasis sparen we hiermee
ongeveer meer dan 25% aan inter
nationale gesprekskosten uit.' Dat
geldt volgens hem ook voor de
'GSM Gateway'. 'De kosten voor
het bellen met een vast toestel

naar een mobiel toestel liggen
stukken hoger dan voor het bellen

van mobiel naar mobiel. Door het

plaatsen van een GSM Gateway bij
de telefooncentrale wordt het

vaste telefoonsignaal mobiel en
worden de kosten voor bellen van

vast naar mobiel gelijk aan de kos
ten van mobiel naar mobiel.'

Zakelijke mobieltjes
Van de besparingen op de vaste
telefonie zullen de medewerkers

weinig tot niets merken. Dit geldt
niet voor de besparingen op de
mobiele telefonie. 'Vanuit Hong
Kong is besloten dat alle mobiele
abonnementen van de medewer

kers per I januari a.s. worden
opgezegd', legt Arkesteijn uit.
'Slechts een zeer beperkt groepje
dat persé mobiel bereikbaar moet
blijven, waaronder enkele sleutel
figuren voor projecten, mogen hun
mobiele abonnement nog houden.
Medewerkers die na I januari
zakelijke gesprekken op hun privé
mobieltje voeren, kunnen deze
gesprekskosten wel declareren.'
Op dit moment zijn er meer dan
330 mobieltjes zakelijk in gebruik
bij LPDE. Qua abonnementskosten
levert het afschaffen van de
mobiele telefoons LPDE ruim

60.000 Euro per jaar op (180 Euro
per jaar per mobiele telefoon).
Hoeveel het in de gesprekskosten
zal schelen, kan Arkesteijn nog niet
zeggen. 'Dat zal afhangen van het
declareergedrag van de medewer
kers. Op dit moment bedragen de
mobiele gesprekskosten nog
360.000 Euro per jaar. Straks zal
dit bedrag in elk geval fundamen
teel lager uitvallen.'

Bereikbaarheid
De IT-manager verwacht niet dat
de wijziging in de telefonie de
bereikbaarheid van LPDE in gevaar
zal brengen. 'Het vereist wel een
mentale verandering. Medewerkers
zullen er weer aan moeten

wennen dat zij in plaats van hun
mobiel meer de vaste telefoon

gaan gebruiken.'

in beeld ~



Voor een frisse kijk op je toekomst

Kom naar het Emp/oyabi/ity Center
Tijdens de nieuwjaarsboodschap op 6 januari 2003 jl. bracht Cor van Otterloo, in zijn

hoedanigheid als plantmanager, het onderwerp 'employability' onder de aandacht

van de medewerkers van LG.Philips Displays Eindhoven. Van Otterloo wees er toen al

op dat 2003 een tropenjaar zou worden. Hij heeft meer dan gelijk gehad!

Wil Robben, als voorzitter van de ondernemingsraad, bracht vervolgens het begrip

employability bij de plant Eindhoven opnieuw onder de aandacht. Op 3 april vond

de opening van het Employability Center plaats.

Wil Robben,

manager Employability Center

Mijn oprechte wens voor alle
medewerkers van LPDE is een

fantastische jaarwisseling, een
succesvol en gezond 2004 en heel

veel succes bij het hebben en
houden van werk, nu en in de

toekomst! En zoals reeds aange

kondigd in april 2003: Voor een
frisse kijk op je toekomst, kom

naar het Employability Center!!

rust door alle berichten - toch

eens aan hun toekomst gingen
denken. Maar dan wel zonder de

druk van een reorganisatie! Na de

bekendmaking in september van
de wijkers bij PPD en PTE is het

weer rustiger geworden. 'Ik zit
niet bij de wijkers, dus ik kan weer

een jaartje of zo bij LPDE blijven
werken!' wordt waarschijnlijk vaak

gedacht. Dat klopt misschien wel,

maar men moet niet vergeten dat
het gedwongen zoeken naar een

baan, mocht men bij de volgende
golf wij kers behoren, minder een

voudig is. Om iedereen de moge

lijkheid te geven aan een toekomst
te werken na LPDE, krijgt ieder

een begin 2004 de mogelijkheid

een loopbaanscan te ondergaan.
Op dit moment werken we nog

aan de uitwerking van deze
plannen. Met zo'n loopbaanscan
kan ieder voor zichzelf nagaan,

wat -met de kennis en ervaring
opgedaan bij LPDE- zijn of haar

kansen zijn op de externe arbeids
markt. Ook kan bekeken worden,

hoe deze kansen vergroot kunnen

worden, bijvoorbeeld door
trainingen of cursussen. Nadere

mededelingen over deze loop

baanscan volgen via de normale
kanalen, zoals GWO's en/of

townmeetings.

Loopbaanscan
Vanaf april tot augustus was het

redelijk druk in het Employability

Center met mensen, die - onge-

op 53 medewerkers. Ook kleine

afdelingen zullen ophouden te
bestaan of misschien verzelfstandi

gen, zoals SPS! Waar stopt het?!

LPDE met een personeelsbestand
van 450,250 of ...? Of we nu alle

reorganisaties achter de rug heb

ben binnen Nederland of Europa
is nog maar de vraag.

Reorganisaties bij fabrieken binnen

Europa hebben ook zijn weerslag
op de ontwikkelactiviteiten binnen
Eindhoven.Als Aken sluit, of Dreux

of Durham of een andere compo

nentenfabriek, zal dat ook gevol
gen hebben voor het aantal ont
wikkelaars in Eindhoven!

Waar stopt het%!
In mei is de CTO-staf opgeheven,
midden juli gevolgd door de

aankondiging dat PPD en PTE in

moesten krimpen met elk 140
personen. Uiteindelijk stonden bij

PTE I 10 personen op de
nominatie om te vertrekken. De

aankondiging van de afbouw van

Glass Development van 90 naar

53 personen vond op 8 oktober jl.
plaats. Glass Development Aken
houdt op te bestaan en Glass

Development Eindhoven komt uit

Begin dit jaar werkten 962 mede

werkers (931 FTE's) van LG.Philips
Displays Eindhoven op complex R
en T. Eind 2003 is dit aantal

gedaald tot minder dan 650,
en midden 2004 zelfs tot minder

dan 500 medewerkers!

Vervolg van pagina 3

• In de EWC is uitgebreid gediscussieerd over de ontstane situatie in Europa, met de voor
genomen sluiting van de beeldbuizenfabriek in Aken en de glasfabriek in Simonstone. Deze

sluitingen hebben uiteraard ook gevolgen voor de andere fabrieken in Europa en, op termijn,

ook voor de site Eindhoven. Welke gevolgen dit zijn, zal de toekomst uit moeten wijzen.
• Ondanks de sombere wolken die boven Eindhoven hangen, wil ik toch iedereen oproepen de

schouders eronder te zetten om zo de performance van onze fabrieken middels

Manufacturing Improvement en Cost Innovation op te krikken. Het afgelopen jaar is veel

werk verzet en de inspanningen hiervoor worden onderstreept door het Kerstpakket, dat
ook dit jaar weer voor alle medewerkers van LPD klaar staat. Ditzelfde Kerstpakket staat ook

klaar voor alle medewerkers van Sittard en Stadskanaal, die het dit jaar ook behoorlijk voor
hun kiezen hebben gekregen.

• Rest mij als afsluiting van dit jaar iedereen een gezond en succesvol 2004 toe te wensen.

Ik hoop dat alle collega's van LPDE deze Kerstdagen samen met hun gezin en familie in alle

rust kunnen doorbrengen om energie op te doen voor het nieuw LPDE jaar!

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over het bovenstaande, kunt u contact opnemen met

Wil Robben, voorzitter OR, tel. 84467.



Wij kers op RAD:

Met moed en hoop de toekomst in

Eric Lakerveld (links achteraan) en Henk Pos (2de van links)

achter de computer in het jobcenter.

Eric Lakerveld (29) en Henk Pos (46) delen sinds enige tijd een kamer op RAD.

Beiden kregen op woensdag 3 september jl. te horen dat er in de toekomst geen

werk meer is voor hen binnen de PPD.Met de andere PPD-collega's die in hetzelfde

schuitje zitten, vullen ze hun dagen vanuit gebouw RAD met solliciteren. Of netter in

managementtermen uitgedrukt: zij richten zich volledig op het proces 'van werk naar

werk'. Hierbij krijgen ze steun vanuit het Jobcenter op RU. Nu Lakerveld en Pos een

beetje aan het idee gewend zijn, hebben ze allebei positieve verwachtingen voor de

toekomst. Want, en dat zouden ze hun collega's die nog niet zo ver zijn ook graag

meegeven, 'we blijven positief.

De aanzegging kwam voor beiden
niet echt als een verrassing. 'We
waren al een jaar min of meer
erop vOSlrbereid door de neer
gang van de markt.' Daarnaast

kreeg Eric een dag voor vertrek
naar zijn vakantiebestemming al
een duidelijke hint en ook Henk
was van tevoren op de medede
ling voorbereid. Hoewel de bood
schap nu minder plezierig was
voor Pos, beschouwt hij de gang
van zaken dit keer wel als een

pluspunt voor de organisatie. Bij
de vorige ronde was er volgens
hem meer sprake van een wacht
kameridee. Pos: 'Toen zat iedereen

in een ruimte bij elkaar en werd je
één voor één in een spreekkamer
geroepen. Dit keer kon je in je
eigen omgeving je 'vonnis' afwach
ten.' Toen het eenmaal zo ver was,
ging het kort maar krachtig.

'Zonder overbodige uitwijdingen
werd mij direct gezegd dat mijn
eerste prioriteit was een andere
baan te zoeken en het lopende
werk af te maken. In die volgorde.'

Gezin op de hoogte
Ook het gezin van Henk Pos was
op de hoogte van de dingen die
gingen komen. 'Het was mijn
bewuste keuze om mijn gezin
vooraf te informeren. Ook met de

slechte resultaten vorig jaar in
China hebben ze al meegeleefd.
Gelukkig hebben mijn vrouwen
kinderen er een rotsvast vertrou
wen in dat ik, als ik niet hier kan
blijven, elders aan de slag kan.'
(Henk Pos heeft zijn ontslag aangevoch

ten. Als hij bij LPD kan blijven, doet hij

dat). Werk vinden is een must voor
hem. Want om zijn fraaie huis met
alles erop en eraan blijvend te
kunnen bewonen, moet hij,

ondanks het verbeterde Sociaal
Plan, wel binnen tweeëneenhalf

jaar aan de slag zijn. Zelf rekent hij
erop dat dit binnen een half jaar
lukt.

Career Center
lets anders ligt de situatie voor
Lakerveld. Recht van de

Technische Universiteit is hij net
vier jaar in dienst als TPI-manager
voor technische documentatie.

De ontslagronde vond plaats tij
dens zijn vakantie naar Singapore
en Bali.Voor vertrek kreeg hij een
hint dat ook hij bij de wijkers
hoorde. 'Ik besloot eerst maar
eens lekker vakantie te vieren en
daarna wel verder te zien. Toen de

laatste dag van de vakantie nader
de was ik wel geneigd om bij te
boeken.' Door zijn Techniek en
Maatschappij-opleiding aan de
TUle kan hij in het buitenland
ingezet worden bij allerlei ontwik
kelingssamenwe rkingprojecten.
Zijn belangstelling gaat ook wel
naar deze richting uit en financiële
of andere verplichtingen heeft hij
niet. Dankzij zijn huurflat je is hij
erg flexibel. Maar, rekening hou
dend met zijn vriendin, zoekt hij in
eerste instantie een vergelijkbare
job bij Philips. Hij heeft het Career
Center vooral uitgeplozen op de
banen op het gebied van bedrijfs
processen en product data
management. Maar Lakerveld ligt
er niet echt wakker van. 'Ach, ik
ben jong en positief ingesteld, ik
vind wel iets.' Tegen de tijd dat hij
'iets' gevonden heeft, wil hij graag
gaan samenwonen met zijn
vriendin. Ook Pos, Werktuig
bouwkundig ingenieur aangevuld
met een postacademische bedrijfs
kundige opleiding, zoekt gericht.
Hij werkt al 19 jaar voor Philips
waarvan de laatste vijf jaar als
accountmanager én industrieel
projectmanager. In deze functie
fungeerde hij als schakel tussen de
PPD en de fabrieken. Ook in de

toekomst hoopt hij zich bezig te



kunnen houden met een gecom
pliceerd product en leiding te kun
nen geven aan een multidisciplinair
team.

Verhuizing
Lakerveld hoefde na zijn aanzeg
ging gelukkig niet te verhuizen
naar RAD, want daar zat hij al.
Anders lag dat voor Henk Pos. Per

I oktober moesten de wijkers hun
eigen spullen naar RAD brengen.
Dat hij alles zelf moest inpakken
vond hij niet zo erg. 'Ik vind dat
we waardig behandeld zijn.' Erger
vond hij het fysieke afscheid van
zijn werkplek en zijn collega's. Het
gevoel dat je niet meer nodig
bent, speelde hem wel degelijk
parten. Hij vond een plek op de

gezellige, van planten voorziene
kamer van Lakerveld. Want gezien
de desolate toestand van de kabi

netten op RAD is het te merken
dat de wijkers waarschijnlijk ande
re dingen aan hun hoofd hebben
dan het opfleuren van hun tijdelij
ke huisvesting op RAD.

Donderdag
Om I I uur 's ochtends kom ik aan

in Hong Kong. Even naar het
hotel, scheren, douchen en dan
meteen naar het LPD kantoor.

Voor onze bijeenkomst in de
board room, een grote vergader
ruimte op de 59-ste verdieping
met een prachtig uitzicht in alle
richtingen. Aangezien het hele pro
jectteam nu bij elkaar is, kunnen
we eindelijk alle openstaande
zaken afwerken. Om 21.00 uur zijn
we het eindelijk eens over de
planning en hoe we een aantal
risico's moeten gaan afdekken.
Daarna met z'n allen eten bij Fat
Angelo.

Vrijdag
's Morgens wordt onze laatste
vacature in het projectteam door
Robin Lee ingevuld. De rest van
de morgen krijgt het hele team
van Alan, een AtosOrigin consul
tant uit Singapore, opfrissing in het
managen van veranderingen.

Woensdag
De eerste mail is een toezegging
van vervangende Koreaanse deel
name aan de workshop. Het lijken
mij zelfs deelnemers met meer
kennis van zaken dan de oor

spronkelijke kandidaten! Om 9
uur eerste afspraak met een inter
ne auditor. Deze komt namens

onze moederbedrijven het project
doorlichten. Daarna snel nog even
een griepprik bij de GGD gehaald.
Om I uur richting Hong Kong
voor twee dagen projectteam
vergadering. Ik heb in het vliegtuig
8 uur heerlijk kunnen slapen.

Daarna gaat hij richting Hong
Kong en ik naar huis.

Dinsdag
Een slecht begin: afzegging van de
Koreaanse deelname aan de

workshop van volgende week.
Nota bene de belangrijkste deel
nemers! Een goed moment dus
om de toegezegde steun van ons
management te gaan benutten.
Daarna een lange telefoonconfe
rentie met Nanjing. Zij worden de
eerste site waar het hele concept
getest en bewezen zal moeten
worden. Aangezien we daar vanaf
december tot volgend jaar augus
tus zullen zitten, moet er nogal
wat geregeld worden.
Laat in de middag met mijn zoon
Gijs naar het ziekenhuis voor een
controle van zijn meniscusopera
tie.

Maandag
Eindelijk sinds lange tijd weer eens
met de fiets naar het werk! Er zijn
erg veel dringende mails. Om 10
uur begint een introductiebijeen
komst voor drie nieuwe project
Ieden die volgende week een
workshop in Eindhoven gaan bege
leiden. Ze komen uit België en
Denemarken.Verwondering op de
gezichten als ik uitleg dat we dit
hele project in twee jaar tijd wil
len doen. Na de middag een tele
fonische conferentie met
Microsoft. Ondanks de vele toe

zeggingen hebben we nog steeds
geen prijsaanbieding gekregen.
Even later wel goed nieuws uit
Brazilië. Eduardo meldt dat San

Jose dos Campos graag als eerste
fabriek na Nanjing wil starten. De
rest van de middag bespreek ik
met Claus Goering, projectleider
bij Microsoft, de projectplanning.

Marc de Haan werkt sinds het begin van de joint-venture bij de IT afdeling.

Sinds twee maanden is hij program manager van het IBIS project. Doel van

dit project is om in twee jaar tijd de administratieve, financiële en logistieke

processen van al onze organisaties te vereenvoudigen. Tegelijkertijd wordt

een wereldwijd automatiesysteem ingevoerd om deze vereenvoudiging te

ondersteunen. Het project is een uitvloeisel van BIC 100. De formele start

was op 15 oktober in Nanjing.

Op automatiegebied werkt LPD samen met projectpartners Microsoft en

AtosOrigin. Op dit moment zijn ze bezig met het voorbereiden van een aan

tal sessies waarin verschillen in werkwijze tussen de verschillende fabrieken

en organisaties aan het licht moeten komen. Met name tussen voormalige

Philips- en LG fabrieken blijken nogal wat verschillen te zijn.



In de middag simultaan vergade
ren. Microsoft en AtosOrigin met
een onderhandelingsteam in de
ene ruimte en ons eigen project
team in de andere. Claus, Mohit
en ik pendelen tussen beide op en
neer. Niet erg effectief.
In de late namiddag pas weer met
het projectteam alleen. We nemen
de actielijst door en regelen alles
voor de komende maanden. Pas

begin december zien we elkaar als
groep weer in Nanjing. Samen met
Claus, Mohit en Siu ga ik uit eten
en een biertje drinken. Omdat ik
morgen terugvlieg toch maar op

Marc de Haan tijdens de officiële start van 't IBIS project.

Genereuze geste van LPD

Basisscholen blij met puike PC's

tijd naar bed. Om half twee lig ik
er in.

Zaterdag
Om 8 uur op. Ontbijten en een
half uurtje fietsen en hardlopen in
het fitness center in het hotel.

Anders groei ik dicht. Ik werk in
het vliegtuig mijn aantekeningen
van de laatste dagen uit en doe
nog wat nuttige dingen. Na 2 uur
wachten op de verbinding met
Welschap ben ik om 21.00 uur
thuis. PSV blijkt gelijk te hebben
gepeeld tegen RBC Roosendaal.
Ook dat nog!

Bij LPD weet men over bezuinigingen mee te praten, maar in het onderwijs weet

men al jaren niet beter dan dat de budgetten altijd fors onder druk staan. Het mega

goede idee van de afdeling IT om afgeschreven PC's voor een prikkie van de hand te

doen aan basisscholen werd door de diverse schooldirecties dan ook van harte toe

gejuicht. Maar liefst vijf scholen, vooral in de omgeving van Eindhoven, werden het

afgelopen half jaar elk verblijd met tien goed bruikbare PC's. Kinderen van de

Zevensprong in Best, de Kameleon in Eindhoven, de Klokkebij in Oosterhout, de

Regenboog in Breugel en de Kemp in Egchel kunnen voortaan dankzij deze

genereuze geste hun werkstukken op school maken.

Gebruikte PC's door basisscholen met open armen

ontvangen.

De IT-afdeling kreeg het afgelopen
half jaar nogal wat PC's retour.
Van mensen die uit dienst gingen
dan wel van apparaten waarvan de
lease-periode verstreken was.

Leasemaatschappijen zitten er
bepaald niet op te wachten dat
deze spullen retour komen. Er is
een enorme berg administratie
mee gemoeid', aldus service
delivery manager John Vonk die
binnen LPD deze leasecontracten
beheert. Omdat het materiaal in

feite nog goed bruikbaar was,
werd besloten dat basisscholen de

apparatuur voor een klein bedrag
konden overnemen.

IT changemanager SilviaWouters
werd belast met de uitvoering van
deze dankbare taak. Iedere school

kreeg tien configuraties bestaande
uit een Pentium 11desktop, moni
tor, toetsenbord en bekabeling.
'We hebben bewust niet veel

effort in de verkoop gestopt',
vertelt Wouters. Ook qua

aftersales-service vangen de
kopers bot. 'Het is niet de bedoe
ling dat we support verlenen en
ook is er geen sprake van garan
tie. Maar diegenen die van ons
aanbod gebruik hebben gemaakt,
zijn wel verzekerd van een koopje.'

De Kameleon
Een van de scholen in en om

Eindhoven die profiteerde van het
aanbod was basisschool de
Kameleon in de Eindhovense
Bennekelstraat. Directeur Niek
Resink van de betreffende school

vindt de verkoopactie 'geweldig'.
'Het gaat om goed bruikbare PC's
waarmee we op internet kunnen.'
IT-manager Jean Raijmakers van
dezelfde school is het helemaal
met de directeur eens. 'Het is

weliswaar geen nieuw materiaal,
daar stel je weer andere eisen aan.
Maar gezien de prijs/kwaliteitver
houding zijn we meer dan
tevreden.'

(NB: Scholen of particulieren die ook

graag in aanmerking zouden wil/en
komen voor PC's worden helaas teleur

gesteld. Si/via Wouters laat weten dat de

voorraad overtollige PC's is uitgeput.)

in beeld ~


