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Voordelen zullen blijken

Voortaan één ontwikkelorganisatie op twee locaties
Sinds I januari is er één Development & Enginee

ring organisatie voor product- en procesontwikke

ling. Deze nieuwe situatie maakt een einde aan de

situatie van vóór die tijd, waarbij twee ontwikkelaf

delingen onder leiding van. manager Wim Brouwer,

verschillende activiteiten ontplooiden. In Gumi

opereerde het Device Research Laboratory (DRL)

onder leiding van SD Han. De activiteiten van DRL

lagen op het gebied van de CPT 4x3 en de CDT

(Colour Display Tubes). De PPD (Product & Proces

Development) hield zich onder leiding van Bert Tuyt

bezig met Colour Picture Tubes, zoals de 3x4, en de

Wide Screen 16x9. Harrie van der Avoort is als landlord voor Eindhoven aangesteld.

De nieuwe organisatie op twee
locaties, moet leiden tot product
synergie, die noodzakelijk wordt
geacht voor een doorbraak in kos
tenreductie. De locatie in Gumi

heet vanaf I januari Development
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and Engineering Gumi (DEG).
De voormalige PPD wordt voor
taan Development and Engineering
Eindhoven genoemd (DEE).

Landlords
De werkzaamheden zijn in de nieu
we ontwikkelorganisatie onderge
bracht in vijf units: CDT met als
leidinggevende Yongyu Yoon, CPT
16x9 met Maurits Smits, CPT 4x3

met Jerry Kim, Deflection Yokes
met Haraid Wierenga en Guns
met NJ Koh. Met uitzondering van
de CDT-unit in Gumi, heeft elk

onderdeel naast de genoemde

leidinggevende een tweede man
in de andere locatie. De business-

managers zijn verantwoordelijk
voor zowel de programmering als
de uitvoering binnen ontwikkeling.
Om de nieuwe organisatie snel
handen en voeten te kunnen geven

heeft het management gekozen
voor de benoeming van zogenoem
de 'landlords'. Namje Koh is als
landlord in Gumi aangesteld. In
Eindhoven heeft Harrie van der

Avoort deze taak gekregen. In deze
functie ontlast hij de unitmanagers
van hun dagelijkse beslommeringen
door als contactpersoon op te
treden op het gebied van ISO.
Arbo, milieu, huisvesting, IT- en
HRM-zaken, budgetten, office
management, etc. Doordat de



Maandagochtend 5 januari jl. stond traditioneel in het teken van de
Nieuwjaarsreceptie die ditmaal werd gehouden in de kantine van
gebouw RA. Alle vroege vogels werden getrakteerd op een warm
drankje, een worstenbroodje en de hartverwarmende woorden van
de Global Development and Engineering Manager Wim Brouwer en
OR-voorzitter Wil Robben.

Gerard Goos en Ton van Dijk en
door Simone Kramer van het

. secretariaat. 'Bovendien hebben we

er allemaal taken bij gekregen
doordat we afscheid hebben moe

ten nemen van een groot aantal
collega's', zegt hij. Het enige dat
hem wel wat moeite kost, is het
leren van de namen van de 57

medewerkers van Operations.

Product Measurement group,
Local Engineering en Logistiek.
Per I januari heeft hij dus gewoon
een extra pet gekregen. Is dit niet
een grote taakverzwaring? Van der
Avoort relativeert dit door te zeg
gen dat hij op de eerste plaats dit
werk als landlord leuk vindt. Daar

naast weet hij zich gesteund door
de groepsleiders van Operations:

Met een van K.S Cho geleend grapje over drie dingen die niet kort genoeg
kunnen zijn, namelijk productieprocessen, minirokken en speeches, kreeg
Wim Brouwer de lachers op zijn hand. Daarna werd de toon serieuzer en
maakte hij zijn gehoor deelgenoot van zijn voorspellingen voor het komen
de jaar. Brouwer zei geen grote herstructurering te verwachten in 2004.
Alhoewel hij hiervoor geen garantie kon geven. 'De landing is ingezet en de
vraag is of het een zachte landing dan wel een crash landing wordt. Enerzijds
willen we niet het signaal afgeven om allemaal een andere baan te zoeken.
Maar anderzijds is "blijfzitten waar je zit" ook niet goed. De waarheid zal
ergens in het midden liggen.'Volgens Brouwer blijft Employability van belang
en is het streven om collega's zo lang mogelijk aan boord te houden.

Belangstelling
Van de dingen die in 2004 te gebeuren staan, noemde Brouwer het nade
rende afscheid van collega's. In dit kader vroeg hij de aanwezigen om af en
toe eens een praatje te gaan maken en oprechte belangstelling te tonen
voor de wijkers. Wat het werk betreft, zullen er komend jaar forse kosten
besparingen gerealiseerd moeten worden. Glass Development zal als kleine
ontwikkelorganisatie ook voor An Fei gaan werken. DEE zal de 32"RF in
productie brengen en de PTE moet aantonen dat ze ook met een kleinere
organisatie snel kan werken. Taken die op het programma staan zijn de
afbouw van de jumbolijnen in Aken en de opbouw daarvan in Hua FeL
Na Brouwer was het woord aan Wil Robben die een blik in de toekomst

van de plant Eindhoven probeerde te werpen. Hij voorzag costimprovement
als nieuwe focus. Ook wees hij op het belang van het Employability Center
en het Job Center en nodigde de aanwezigen uit voor een gesprek over hun
loopbaan.

Ton Danes

landlord al deze ondersteunende

taken voor zijn rekening neemt,
kunnen de unitmanagers zich
volledig toeleggen op hun primaire
businessactiviteiten .

In juli 1990 verscheen in Eindhoven de eerste uitgave van 'In Beeld'.
Destijds was er door de alsmaar groeiende organisatie behoefte aan
extra informatie voor de medewerkers. Een communicatieblad als
'In Beeld' zou voor een deel in deze lacune kunnen voorzien.

De doelstelling van het blad was: de lezers onafhankelijk informeren
over het reilen en zeilen van de organisatie waarbij een kritische
noot niet uit de weg werd gegaan. Ook moest er voldoende aandacht
worden geschonken aan de medewerkers binnen de organisatie.
Nu bijna 14 jaar later is er veel veranderd. We zijn een krimpende
organisatie geworden. Wat echter niet is veranderd, is de behoefte
aan informatie en communicatie. Binnen de huidige redactie wordt de
destijds geformuleerde doelstelling nog steeds onderschreven zodat
u in dit nummer weer een interessante mix van artikelen aantreft.
In het volgende nummer willen wij extra aandacht besteden aan de
plants Sittard en Stadskanaal.

Indien u suggesties heeft voor onderwerpen of andere reacties geef
ze dan even door aan het redactiesecretariaat.

Extra taak
Van der Avoort beschrijft de nieu
we situatie als een logische stap in
het joint venture proces dat hij als
een soort huwelijk beschouwt. 'In
eerste instantie moesten we aan

elkaar wennen en elkaar een beetje
aftasten. Nu kunnen we aan een

volwassen relatie gaan werken.
Nu Bert Tuyt niet meer fungeert
als direct aanspreekpunt, zullen de
DEE-stafleden deze taak overne

men op het gebied van business
gerelateerde zaken en bij mij kan
men terecht voor alle ondersteu

nende zaken.' Het is te hopen dat
deze functie geen dagtaak voor Van
der Avoort oplevert, want hij kan
zich niet fulltime met zijn taak
als landlord gaan bezighouden.
Hij heeft immers ook nog sinds
oktober 2003 zijn werk als verant
woordelijke voor Operations.
Hiertoe horen de Tube-, Gun-,
en DY-modelshop activiteiten, de
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Samen bouwen we 2004

Plant director Sittard presenteert positieve plannen
Tony Stewart, Plant director van LG.Philips Displays Sittard, gaf 6 januari jl. de

aftrap voor het Best Year Yet programma. Onder het motto 'Samen bouwen we 2004'

werden tijdens drie sessies zo'n 200 medewerkers gevraagd wat zij zien als de belang

rijkste aandachtspunten voor het komende jaar. Deze punten zijn geïnventariseerd

en meegenomen in een tweedaagse vervolgsessie van het managementteam waarin

de strategie voor het komende jaar is bepaald. Het hoofddoel van het Best Year Yet

programma is positieve energie te genereren door iedereen te betrekken bij de

doelen van dit jaar. Dit kunnen zowel persoonlijke als businessdoelen zijn.

Plantmanager Stewart verzorgde
op 6 januari steeds de inleiding
voorafgaand aan de drie discussie
rondes. Telkens werd een groep
van zestig à zeventig mensen
gevraagd om onderwerpen te
roepen die aandacht verdienen.

Medewerkers geven zelf belangrijkste

aandachtspunten voor 2004 aan.

Noemde iemand bijvoorbeeld
'communicatie', dan was het de
bedoeling dat diegene samen met
anderen die dit onderwerp ook
de moeite waard vonden, hierover
verder ging discussiëren. Wat er
aan oplossingen uit deze gesprek
ken naar voren kwam, werd op

ronde een duidelijk overzicht
op van de knelpunten die de
Sittardse medewerkers onder
kennen.

Tien hoofddoelen

Het management is vervolgens
met deze ideeën aan de slag
gegaan en inmiddels hebben de
medewerkers een terugkoppeling
gekregen. Op donderdag 15 janu
ari verzorgde productiemanager
Stef Mullenders (omdat Tony
Stewart op klantenbezoek in
China was) de terugkoppeling
vanuit het Managementteam naar
de medewerkers. In deze presen
tatie zat een korte terugblik op
2003, de bevindingen van 6 januari
en de visie van het management
afgesproken tijdens de tweedaagse
strategi ebijeen kom st.
De visie komt erop neer dat het
een positieve basis wil creëren
voor 2004 door samen te bou

wen áán 2004. Hiervoor zijn tien
hoofddoelen vastgelegd.

Daartoe behoren onder meer:

kosten reductie, verlagen ziekte
verzuim, duidelijke taken en ver
antwoordelijkheden en een goed
geïnformeerde en betrokken
organisatie.

FOllOW-Up sessies
Om de ingeslagen weg op een
succesvolle manier te kunnen

vervolgen, zullen er elke maand
'mijlpaal'-sessies worden gehou
den voor het management en
mensen op sleutelposities.

In groepjes wordt over de zelf

gekozen onderwerpen gediscussieerd.

Tijdens deze sessies worden alle
doelstellingen tegen het licht
gehouden en eventueel bijge
stuurd. Voor alle medewerkers

worden er follow-up sessies
georganiseerd opdat iedereen
betrokken blijft bij het proces.

Plantmanager Tony Stewart leidt de
discussie rondes in.

flip over-papier gezet en nader
hand aan de muur gehangen. Dit
leverde aan het einde van elke

Sittard start Masterclass

In december vorig jaar is LG.Philips Displays Sittard gestart met het
Masterclass-programma. Uitgangspunt van deze Masterclass is: hoe
beter de fabrieksvloer georganiseerd is, des te beter de prestaties.
Verbeterpunten die in de Masterclass aan bod komen zijn veiligheid,
orde en netheid, kwaliteit en efficiënter werken. Het streven is om
minimaal zo'n tachtig procent van de organisatie in Sittard in 2004
getraind te hebben. Elke maand zullen zes tot acht dagen in het
teken staan van de Masterclass. Tijdens de eerste rondes worden
externe trainers van het Engelse trainingsinstituut Industrial Forum
ingezet. De latere sessies zullen door eigen medewerkers gegeven
worden.



Tear Down & Redesign:

Nieuw begin noodzaak voor voortbestaan LPD

IT terug op 'oude' stek

De nieuwste toverkreet vanuit Korea is:Tear Down en Redesign. Dit wil letterlijk

zeggen: 'haal neer en begin opnieuw'. Het project dat onder deze noemer in Korea

zijn oorsprong vond, heeft inmiddels aldaar geleid tot aanzienlijke besparingen op de

BOM (Bilt of Material)-kosten. 'Als het TDR-concept werkt, werkt het ook meteen

goed. Het concept lukt niet als je een kosten reductie van 5 procent wilt halen, maar

wel bij 30 procent.' Dit zegt D&E.manager Wim Brouwer. Hij kreeg de uitdagende

opdracht om samen met een aantal anderen dit Koreaanse concept in een E.uropees

jasje te steken.

De noodzaak om dit project op te
starten is volgens het management
dat, ondanks de enorme inspannin
gen, op het gebied van kosten re
ductie het LPD niet gelukt is om
de prijsE':rosievoor te blijven. Dit
zelfde management heeft becijferd
dat LPD niet kan voortbestaan

door de dingen een béétje beter te
doen. Er moeten rigoureuze stap
pen gezet worden om qua kosten
niveau in de buurt van de beste
concurrent te komen. Daarom wil

men het in 2004 anders aanpakken.

Juiste mindset
Het principe van TDR is drieledig.
Eerstens wordt er projectmatig
gewerkt en ten tweede worden
alle disciplines fysiek bij elkaar
gezet, van manufacturing tot sales
in zogenoemde 'TDR rooms'. Deze

multidisciplinaire teams werken
volgens een projectmatige aanpak
waarbij een duidelijke fasering van
belang is. De doorsnee projecten
mogen gemiddeld maar een half
jaar in beslag nemen.Voor de
ontwikkelingsprojecten geldt een
langere termijn. Ten derde wil men
door middel van een stevige
training de juiste 'mindset' bij de
medewerkers genereren. Deze
mindset laat de medewerkers

beseffen dat in principe alles
mogelijk is, als je het maar wilt.
De reden voor deze aanpak is om
een forse besparing te halen op de
BOM en andere kosten. Op dit
moment lopen vijf projecten
binnen DEE,zes binnen CRT-2,
negen binnen CBC (Components
Business Center) en één binnen
de PTE.

December vorig jaar zijn de
medewerkers van IT verhuisd

van gebouw RU naar RAF.
Op de vijfde etage hebben
computers, meubilair en
paperassen inmiddels weer
een plekje gekregen. De IT
medewerkers hoefden niet

lang te wennen aan hun nieuwe
werkplek. Voordat zij kantoor
hielden op RU was RAF-5
namelijk ook al hun thuisfront.

Straffe aanpak
De opzet van het TDR-project is
volgens Brouwer typisch Koreaans
en op een militaire leest geschoeid.
'Je gaat pas slapen als het werk
klaar is. Dit geldt niet alleen tijdens
de TDR-trainingen, maar ook voor
het gewone werk. Het idee is dat
je je baas niet mag blameren door
het werk niet af te hebben.'

Tot slot van de TDR-training die
een week duurt, voorziet het pro
gramma ook nog in een midder
nachtelijke voettocht voor de hele
groep van maar liefst 40 kilometer.
Natuurlijk moet deze Koreaanse
versie op een aantal punten wor
den aangepast aan de Europese
situatie. Hèe het succesvolle

Koreaanse concept aangepast
moet worden, bestuderen momen

teel Ivo Aarninkhof (CBC) en op
leidingsfunctionaris Roelie Joekema.

Creatieve oplossingen
Alle TDR-inspanningen moeten
een kosten reductie opleveren van
dertig procent. Is dit niet waanzin
nig veel, nu, nadat alles al meer dan
eens is uitgekleed? Brouwer: 'Of
30 procent inderdaad haalbaar is,
is de vraag, maar met 10 procent
zal het management zeker niet
tevreden zijn. Daarentegen komt
25 procent al een aardig eind in
de goede richting.' Ondanks de
hindernissen die nog genomen
moeten worden met betrekking
tot het TDR-project, heeft
Brouwer alle vertrouwen in een
positief eindresultaat. 'Hoewel we
uiteraard moeten uitgaan van een
realistische situatie, is het op zich
een goede zaak om alles nog eens
tegen het licht te houden, startend
vanuit een greenfield-situatie. We
hebben geen kapitaal, dus we moe
ten vooral werken aan creatieve

oplossingen, zonder extra investe
ringen. En ik denk dat er best nog
eens dingen kunnen gebeuren bij
de TDR-projecten die we niet
verwacht hadden.'

1=
in beeld ~



Conny Muyrers vooral achter de schermen actief

Eerste vrouwelijkePPD'ervan het jaar
Het is inmiddels twee dagen later, maar Conny Muyrers is er nog steeds een beetje

beduusd van. Op dinsdag 27 januari jl. riep Fons Sondag haar tijdens de PPD-town

meeting uit tot PPD 'er van het jaar. Voor het eerst in de geschiedenis van deze PPD

verkiezing viel een vrouw deze eer ten deel.

• Heeft u een suggestie voor
een onderwerp voor 'In
Beeld' neemt u dan contact

op met het redactiesecreta
riaat, tel. 040-2304680 of
stuur een mailtje naar:
rosalie. van.amelsvoort@
Igphilips-displays.com

• In deze uitgave van In Beeld
treft u een inlegvel aan met
daarop ons beleid, onze
missie en visie voor 2004.

Indien u extra kopieën wilt
hebben op A3 formaat, of
graag de Engelse versie
ontvangt, laat het Corporate
Communications even weten

(e-mail: jaklien.verbaarschot
@Igphilips-displays.com).

• Met ingang van I februari
zijn de nieuwe telefoon
nummers in gebruik. Als u
hierover nog vragen heeft,
kunt u contact opnemen
met de helpdesk van de
site, tel. 040-2304444.

Volgens traditie was er voor de
PPD'er van het jaar ook een
cheque van 5000 Euro die ge
bruikt mag worden voor zakelijke
doeleinden. 'Ik werk niet aan een

bepaald project', aldus Conny.
'Dus daaraan kan ik dit geld niet
besteden. Ik weet nog niet precies
wat ik er mee ga doen, maar ik
denk erover om het voor de

wijkers aan te wenden. Bijvoor
beeld voor een cursus die een

medewerker graag wil doen maar
waarvoor geen budget beschik
baar is. Dus als iemand iets in

gedachten heeft, klop gerust bij
mij aan.'

De trotse PPD'er van het jaar toont
haar Award.

steunende rol speelt; altijd bereid
is te helpen; vrijwel nooit nee
verkoopt; zeer stressbestendig
is en naast het werk nog andere
belangrijke taken te vervullen
heeft.'

De jury bestaande uit Haraid
Wierenga, Frits Gehring, Jan
Schildermans, Ellen Elfrink en
Fons Sondag kozen Conny
Muyrers uit elf kandidaten. 'Conny
scoorde het beste op deze crite
ria', aldus de jury. 'Zij heeft deze
titel meer dan verdiend.'

Award
Na de vertoning van een door
Hans Slaats gemaakte video over
het leven en werken van de uit
verkoren PPD'ster reikte Fons

Sondag haar onder luid applaus
van collega's én man en kinderen
de Award uit. Ook kreeg Conny

een aantal PW-bonnen en een

speciaal voor deze gelegenheid
gemaakt beeldje in,de vorm van
een vrouwenfjguur. 'Als je het
beeldje draait, lijkt het op een
beeldbuis', legt Muyrers uit. 'Het
is echt prachtig.'

Ondersteunende rol
Voor de jury was deze ondersteu
nende rol juist één van de hoofd
redenen om Muyrers deze titel
toe te wijzen. 'We hebben dit
keer niet gekozen voor iemand
die een groot project tot een
goed einde heeft gebracht of
die een grote som geld heeft
bespaard door een slim idee',
meldt het juryrapport. 'Maar wel
voor iemand die vrijwel iedereen
kent. Die werkt voor de mede

werkers en het management; niet
met het hoofdproces van de PPD
bezig is; een belangrijke onder-

Conny Muyrers, moeder van vier
kinderen, werkt vier dagen per
week als assistent controller bij
PPD. 'Ik ben in mijn werk voorna
melijk achter de schermen bezig',
vertelt de PPD'ster van het jaar.
'Door het ondersteunende karak

ter van mijn functie kennen de
meeste mensen me wel van naam

maar niet van gezicht.'

Conny wil de cheque van 5000 Euro voor de
wijkers aanwenden.



Vier 'baanvinders' aan het woord
Een aantal maanden na de aanzeggingen vorig jaar ging 'In Beeld' op zoek naar mensen die inmiddels

een nieuwe baan hebben gevonden. Van de 58 PPD'ers die in september vernamen dat hun baan ging

verdwijnen, werken inmiddels 21 mensen buiten LPDE.Van de 48 PTE'ers die eind november deze jobs

tijding ontvingen, hebben er inmiddels acht een nieuwe baan gevonden. Vier van deze 'baanvinders'

komen in dit nummer van 'In Beeld' aan het woord.

Ruud Zijl: 'Na regen komt zonneschijn'

Ruud Zijl,voormalig process
engineer en planner voor TTC,
werkt sinds begin januari als voor
bereider werkplek beveiliging bij
het Centraal Bedrijfs Bureau van
Strukton Railinfra.Als werkvoor

bereider is hij verantwoordelijk
voor de veiligheid op het moment

dat er voor onderhoud of ver

nieuwingen aan de Railinfra wordt
gewerkt. De vacature voor deze
interessante baan kwam hij op het
spoor dankzij zijn collega Peter
van Minderhout. 'Peter vond dit

echt iets voor mij. En inderdaad
na aanvankelijk wat twijfel over de
reisafstand had hij gelijk. De
afstand Eindhoven-Maarssen is

prima te doen.'

De begeleiding van het jobcenter
bestond voor Ruud Zijl voorna
melijk uit het opladen van zijn
batterij. 'Iedereen was erg vrien
delijk en positief. Het enige echt
tastbare wat ik aan het jobcenter
heb overgehouden is de sollicita
tietraining en tips voor het
opstellen van een Cv.' Een tegen
valler vond hij het ontbreken
van daadwerkelijke hulp bij het

zoeken naar een baan.

'Het Jobcenter had geen eigen
netwerk voor banen of maakte

daar in elk geval geen gebruik van.
Ook het wervingssbureau van
Manpower heeft voor mij geen
enkele toegevoegde waarde
gehad.'

De negentien jaar dat Zijl bij
Philips heeft gewerkt, heeft hij als
een plezierige tijd ervaren. 'Philips
was voor mij altijd een goede
werkgever.' 'Ik noem bewust
alleen Philips en niet LG', voegt hij
eraan toe. 'Zelfs voor de periode
na mijn aanzegging ben ik de orga
nisatie dankbaar voor haar steun.
Ik wil iedereen dan ook bedanken
en veel steun toe wensen voor de

toekomst. Niet alleen de wijkers
maar ook de blijvers. En vergeet
niet: na regen komt zonneschijn.'

Michal Puza kijkt met plezier terug op tijd bij PPD
Het vinden van een nieuwe baan

lukt bij de één sneller dan bij de
ander. Michal Puza, die als Senior
Inkoper bij de afdeling Inkoop van
PPD werkzaam was, is één van de
gelukkigen die al snel elders aan
de slag kon. Sinds januari 2004
werkt hij als Strategisch Inkoper
bij de afdeling Inkoop van de FEl
Company, een bedrijf dat zich
bezighoudt met Structural
Process Management - Electron
opties.

De vacature voor deze interes
sante functie werd hem door de

Empower Group aangereikt. Over

het algemeen is hij tevreden over
de begeleiding van deze club. 'Al
heb ik wel mijn bedenkingen over
de soms wel erg duidelijk zichtba
re commerciële drive', aldus Puza.
De ex PPD'er kijkt met veel
plezier terug op zijn tijd op onze
plant. Hij betreurt het daarom
ook zeer dat de neergang van de
CRT-markt deze stap noodzakelijk
maakte. 'LPD was een heel prettig
bedrijf om voor te werken. Met
name de internationale omgeving
waarin je met veel culturen te
maken hebt, sprak mij bijzonder
aan. Ik heb er echt veel goede
ervaringen opgedaan.'

in beeld ~



Eric Lakerveld koestert geen 'hard feelings'

In het vorige nummer van 'In
Beeld' vertelde PPD'er Eric

Lakerveld over zijn zoektocht
naar een nieuwe baan. Deze zoek
tocht is inmiddels beloond. De

voormal.ig TPI manager werkt nu
alweer ruim twee maanden als

Business Analyst PDM bij Philips

Semiconductors. Deze interessan

te job kwam hij op het spoor in
de vacaturedatabase van het

Philips Careercentre.

Ondanks dat hij zijn nieuw baan
zelf heeft gevonden, was de bege
leiding door het jobcenter volgens
Lakerveld zeker niet voor niets

geweest. 'De sollicitatiegroepen
zijn me goed bevallen. Het moti
veert om te horen hoe anderen

ermee bezig zijn en welke succes
sen en succesjes zij hebben
geboekt. Verder is het ook handig
om de diverse tips en trucs te
vernemen. Ook aan de individuele

gesprekken heb ik veel gehad.
Ze zijn persoonlijk gericht en
helpen om doelgericht bezig te
zijn en zaken op de juiste wijze
te evalueren.'

Eric vindt het jammer dat zijn
baan bij LPDE op deze manier ten
einde liep, maar koestert geen
'hard feelings', 'Het was mijn eer
ste baan en ik heb er ontzettend

veel geleerd. Ik heb mijn werk
altijd met veel plezier gedaan en
niet in het minst vanwege mijn
bijzonder prettige collega's.'
Over zijn plannen voor de toe
komst kan hij kort zijn: 'Ik wil
een paar jaar bij Philips Semi
conductors blijven werken, ik heb
plannen om samen te gaan wonen
met mijn vriendin en wellicht gaan
we in de toekomst in het buiten

land wonen.' 'Maar dit zijn alle
maal nog plannen hoor', voegt hij
eraan toe. 'Iets zeker weten, doe
je natuurlijk nooit.'

Ruud Claassen begint praktijk in 'Chinese massage
(TuiNa)'

Dochter Michelle op de massagetafel.

Voor sommige mensen betekent
een ingrijpende gebeurtenis een
keerpunt in hun leven. Zo ook
voor IT specialist Ruud Claassen.
Hij greep het verdwijnen van zijn
functie als industrial analyst bij de
MI-groep aan, om een nieuwe
wending aan zijn leven te geven.
'Sinds drie jaar volg ik een oplei-

ding tot masseur aan de Academie
voor Chinese geneeswijze', vertelt
Ruud. 'Ik ben met deze opleiding
gestart, omdat ik graag met
mensen én met mijn handen
werk. Ik loop al geruime tijd met
plannen rond om minder te gaan
werken, zodat ik parttime als
masseur aan de slag kan gaan.
Door de ontwikkelingen bij LPDE
zijn deze plannen in een stroom
versnelling geraakt.'

Voor het starten van zijn eigen
massagepraktijk krijgt Ruud hulp
van "het opleidingshuis". 'Deze
organisatie ondersteunt personen
die voor zichzelf willen beginnen',
legt hij uit. 'Samen met "het op lei
dingshuis" ben ik nu bezig met het
opstellen van een gedegen busi
nessplan. Hieruit moet blijken of
mijn wens in de praktijk ook haal
baar is.Als dat het geval is, wat ik
zeker verwacht, kan ik op zoek
naar cliënten.'

De naam voor Ruud's praktijk
wordt Qing Zu, wat Chinees is
voor Groene Lente. Lente omdat

zijn ontslag midden in dat seizoen
valt en Lente staat in het Chinees

voor ieder nieuw begin, wat voor
Ruud zeker het geval is. Groen is,
naast de kleur van je hart chakra,
ook de kleur van de schubben van

de draak (Long). De draak is in
China het symbool voor een lang
leven, waarvan hij hoopt dat dat
ook voor zijn praktijk gaat gelden.

De definitieve datum van zijn
ontslag staat nog niet vast. Ruud:
'Tot I mei ben ik zeker nog in
dienst van LPDE.Tot die datum

heb ik tijd om me voor te berei
den op mijn toekomst.' Ruud
hoopt dat iedereen plezier in het
werk houdt of zal vinden, hetzij
binnen, hetzij buiten LPD. 'Maar
laat eenieder goed beseffen dat
gezondheid belangrijker is dan de
betrekkelijke zekerheid van een
vaste baan.'
Wie meer informatie wil over de

plannen van Ruud, of wie zelf een
keer gemasseerd wil worden, kan
contact opnemen met Ruud via
RuudClaassen@zonnet.nl



Eerste deel succesvol afgerond

GE.T2 krijgt vervolg rond Pasen
Onder meer dankzij de inzet van in totaal zo'n zeventig mensen van LPD Eindhoven

is in de kerstperiode het eerste deel van het GETl Speed Up-project voorspoedig

verlopen. Dit project om de output van de jumbofabriek in het Tsjechische Hranice

naar twee miljoen goede buizen per jaar te verhogen door de twee jumbolijnen te

versnellen, werd GETl gedoopt. De naam is ontleend aan een Koreaans sigaretten

merk. Projectmanager PTE Richard Overkamp en project manager DEE jos Rijnders,

kregen in eerste instantie de opdracht om per jumbolijn I miljoen buizen per jaar te

kunnen produceren.

aangepaste mill-Ioaders en de ILE
79 extra pompkarren waardoor de
snelheid van deze processtappen
naar 160 producten per uur toe
nam. Met het inbouwen van type
delen voor 28" WSRF-tint in lijn 2
en het verkorten van de tact times

in lijn I met zes seconden in dit
eerste deel van het GET2 project
is een totale investering gemoeid
van 6,5 miljoen euro.

Eindhovense team/eden van het GETl Speed Up-project klaren megak/us in /6 dagen.

De doelstelling van GET2 is
tweeledig. Ten eerste wordt de
capaciteit van de twee jumbolijnen
verhoogd naar 2 x I miljoen stuks
per jaar. Dat wil zeggen dat voor
lijn I de snelheid verhoogd moet
worden van 120 naar 160 produc
ten per uur (+33%).Voor lijn 2
betekent dat een verhoging van
135 naar 160 producten per uur
(+ 19%).De behandelingstijd of tact
time per product mag dan hooguit

3600 : 160 = 22,5 seconden bedra
gen. Verkorten van de tact time
van 30,0 resp. 26,7 seconden naar
22,5 seconden leidt tot een aantal
structurele veranderingen in de
processen en de machines. Ten
tweede moeten de jumbolijnen
geschikt worden gemaakt voor
het fabriceren van twee nieuwe

buistypen met donker glas: de 28"

WSRF-tint op lijn 2 en de 32"
WSRF-tint op lijn I.

Investering \
Eind september begonnen
Overkamp en Rijnders met in
totaal zo'n veertig PPD en PTE
medewerkers in teams te brain

stormen over low invest proces
en lijnaanpassingen. De week erna
bediscussieerden de teams de

bevindingen met Austin M.H. Choi

en Steve Son van LPD Hranice.

Ook Marcel Briggen, de PTE pro
jectleider wonend en werkend in
Tsjechië, werd vanaf dit moment
lid van het GET2 project team.
Er werd overeenstemming bereikt
over de Speed-up bottlenecks en
de hoofdlijnen van de veranderin
gen werden bevroren. Zo kregen
bijvoorbeeld de f1owcoat machines

Krappe planning
'De planning om de proces- en
machineaanpassingen te maken en
om de aanpassingen ter plekke te
installeren was erg krap bemeten,
eigenlijk met nul reserve', vertelt
Overkamp. Vanwege de kerst
periode moesten de trucks voor
de Upspeed uiterlijk vrijdag
19 december vertrekken. 'Tot
21.00 uur hebben we die avond

staan laden om alles op tijd in
Tsjechië te krijgen.' Gemiddeld is
er gedurende het project zo'n
twaalf uur per dag gewerkt met
pieken van vijftien uur. Met name
lijn I was hier debet aan, omdat
deze meer werk opleverde dan
verwacht. Overkamp: 'Vooral de
machinemensen hebben veel werk

gehad aan de ILE(In-Line Exhaust
voor vacuümpompen van de bui
zen) en zijn laad- en losrobot.
Uiteindelijk hebben we alles toch
onder controle gekregen en ligt de
productie van jumbolijn I inmid
dels boven de 2400 stuks per dag.

Meevallers
De tweede jumbolijn werd in de
kerstperiode geschikt gemaakt
voor de productie van de 28"
WSRF-tint, met een proefrun van
vijftig stuks. Een grote meevaller
voor dit stuk van het project was
volgens Overkamp dat het belich
ten in de screenprocessing na
enige fine-tuning goed verliep. 'Als
dit niet zo was geweest hadden er
vervangende lenzen uit Korea
moeten komen voor het exposure
proces, waardoor het 28" WSRF
tint deelproject in tijdproblemen
zou zijn gekomen.' Een opsteker
voor alle betrokkenen was het

" in beeld ~



compliment van LPD CRT2
(Europa) manager Bernard
Cassanhiol, die de 'exceptional
sample results' roemde. Na de
Kerst zijn er zo'n 700 goede
buizen van de lijn gekomen.

Enorme inzet
Terugkijkend noemt Overkamp als
voordeel dat het project begon in
een rustige periode binnen de
PTE, omdat er weinig werk lag op
het gebied van design, realisatie of
installatie. Een zware tegenvaller
was dat een aantal mensen ontslag

aangezegd werd tijdens de voor
bereiding voor de kerstombouw.
'Gelukkig heeft een aantal PTE'ers
die straks voor de geprivatiseerde
IRS BV aan de slag zullen gaan,
meegewerkt. Zeker nu we door
VROM al veel specialisten zijn
kwijtgeraakt, zouden we niet zon
der hen hebben gekund', aldus
Overkamp. Temeer omdat het pro
ject uiteindelijk nog sneller klaar
moest zijn dan gepland. In eerste
instantie kreeg het GET2 team de
tijd tot 13 januari. Later werden
daar twee dagen vanaf gesnoept en

moest alles op I I januari klaar zijn.
Dat dit toch gelukt is, is volgens
Overkamp puur te danken aan de
enorme inzet van alle betrokke

nen. Voor de Upspeed van
jumbolijn 2 krijgt het projectteam
straks slechts veertien in plaats
van de zestien werkdagen van de
kerststop om de klus te klaren.
Met de wijsheid opgedaan van de
jumbolijn I ombouw, durft men
deze uitdaging van het LPD
management echter zondermeer
aan.

Sinds I januari alle werkplekken bij LPDE. rookvrij

Sigaretje ,alleen nog in speciale rookkamers toegestaan

Iedereen weet inmiddels wel dat roken slecht is voor de gezondheid. Maar dat pas

sief roken op het werk de kans op het krijgen van longkanker met maar liefst 39%

verhoogt, is waarschijnlijk minder bekend. Om de niet-rokers hier tegen in bescher

ming te nemen, is de werkgever met ingang van I januari van dit jaar verplicht haar

werknemers een rookvrije werkplek te bieden. Ook LPOe staat achter dit beleid.

'Wij jagen onze rokers echter niet naar buiten zoals bij veel andere bedrijven

gebeurt', aldus sitemanager Ton Danes.

Bij alle ingangen prijkt inmiddels
een groot rookverbodbord met
rode rand. Danes: 'In de gebouwen
mag alleen nog in de speciaal hier
voor ingerichte "rookkamers"
gerookt worden, dus ook niet op
de toiletten of in het magazijn. In
elk gebouw zijn minimaal één en

Fotograaf Ber van der Vleut in gesprek met een verstokte

rookster in de 'rookkamer' in gebouw RE.

vaak ook meerdere "rookkamers"

ingericht. Deze ruimtes zijn voor
zien van een afzuiging die recht
streeks naar buiten gaat. Hierdoor

voorkom je dat de tabaksrook
zich mengt met de "gewone" lucht
in de gebouwen.' Als werkgever is
LPDE verplicht zich aan deze
gewijzigde Tabakswet te houden.
De controle hierop vindt plaats
door de Autoriteit Voedsel en

Waren, voorheen de Keurings
dienst van Waren. De boetes die

werkgevers krijgen bij overtreding
van deze wet zijn niet mals. 'Bij
een eerste overtreding kost dit
ons 300 Euro en bij elke volgende
overtreding 2.400 Euro', aldus de
sitemanager.

Verantwoordelijkheid
nemen
Voor bijna één miljoen Neder
landers was deze nieuwe regel de
aanleiding om op 31 december
hun laatste sigaret of sigaar op te
steken. jan van den Aker van de
afdeling Facility Management
maakte dit goede voornemen niet.
'Ik ben nog niet gemotiveerd

genoeg om te stoppen.' Hij merkt
wel dat hij door het ontmoedi
gingsbeleid minder is gaan roken.
'Ik heb sowieso geen zin om bui
ten te roken. Wel steek ik snel een

sigaretje op als ik van het ene
gebouw naar het andere moet
lopen. In de speciale rookkamers
vind je me alleen als iemand me
meevraagt.' Alles bij elkaar rookt
Van den Aker op het werk nog
maar twee of drie sigaretten per
dag. 'Voorheen waren dit er zeker
acht tot tien.' Toch hield hij ook al
voor de invoering van deze nieu
we wet rekening met zijn niet
rokende collega's. Ik deelde twee
dagen per week een kamer met
Yvon Hoeks. Omdat zij sigaretten
rook als erg hinderlijk ervoer,
rookte ik op de dagen dat zij er
was gewoon niet op onze kamer.'
Ondanks dat Van den Aker af en

toe zijn sigaretje op de werkplek
wel mist, vindt hij deze nieuwe
wet een goede zaak. Ik wist, en
waarschijnlijk velen met mij, dat
meeroken ongezond was. Maar
dat het zó slecht is voor de men

sen in je omgeving heb ik nooit
beseft. Nu dit met harde cijfers is
bewezen, vind ik ook dat rokers
hun verantwoordelijkheid moeten
nemen.'



De week van

Ad Michie/sen is hoofd van de afdeling Industrial Support (IS) van de PTE.

De afdeling IS is binnen de PTE verantwoordelijk voor het projectmanage

ment ten behoeve van de productielijnen (of delen daarvan), het hergroepe

ren en installeren van equipment en voor de roll-out van de producttypes in

de verschillende productiecentra. Medio januari bracht Ad Michie/sen een

bezoek aan Hua Fei om te praten over de rol van de PTE bij een mogelijke

levering van een tweede jumbolijn voor het Feilong project.

Woensdag(14 januari)
Samen met Erik Jan Dik vertrek ik
in de namiddag naar Amsterdam.
We vliegen van daaruit naar
Beijing. De volgende dag om 9.00
uur komen we aan.Vanuit Beijing
nemen we een lokale vlucht naar

Nanjing. Omdat het vliegveld in
Nanjing wegens mist gesloten is,
moeten we twee uur wachten.

Als we eenmaal in Nanjing zijn,
nemen we de shuttle bus naar

het JinLing Hotel. Ook hier onder
vinden we de nodige vertragingen
door het drukke verkeer vanwege
het Chinese Nieuwjaar dat voor
de deur staat. Intussen is het

18.00 uur. Na een kleine opknap
beurt gaan we op zoek naar een
eetgelegenheid.

Vrijdag
We staan vroeg op om naar Hua
Fei te gaan voor een eerste mee-

ting met Nicholas Leung, de

president van de Hua Fei JV We
spreken met hem de agenda voor

de komende dagen door en stem
men de inhoud af. Daarna praten
we met Zhang Yinhua, de produc

tie manager en tevens vice prese
dent van Hua Fei, meer in detail
over de reden van ons bezoek. We

zijn in Hua Fei om te onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn om in
het Feilong gebouw een tweede

Jumbolijn te installeren en wat de
condities zijn die Hua Fei aan deze
tweede Jumbolijn stelt. Na de
lunch in de gastenkantine vinden
de eerste detailgesprekken plaats
met de vermoedelijke PL (project

leider) van Hua Fei Mr Gou Jian
en met enkele van zijn collega's
van de engineering afdeling. Bij dit
gesprek is ook Yuan Wenming de
huidige productiemanager van
Feilong I aanwezig.

Later op de middag hebben we de
eerste discussies met de financiële

afdeling over de kosten en de
daarbij behorende betalingscondi
ties en de tax afspraken wat
betreft de invoerrechten. Daarna
bellen we vanuit Hua Fei in naar
Eindhoven om deel te nemen aan
de teleconference over de voort

gang van Upspeed Hranice J I.
Hierna hebben we met Bert

Feijen 'PL PTE' een eerste terug
koppeling over de voortgang van
ons bezoek.
Laat in de avond eten we een

hapje in het 'BrauHaus' gesitueerd
in de basement van het hotel, en

drinken daarna nog een biertje
met PPD'coliega's die in Hua Fei
aanwezig zijn om de 34"Tint
proefrun te begeleiden.

Zaterdag
De volgende morgen gaan we
weer vroeg naar Hua Fei voor
verdere gesprekken met de PED.

Deze afdeling is verantwoordelijk
voor de gebouwen en utilities en
moet dus ook weten welke activi
teiten van hen worden verwacht
wanneer besloten wordt een

tweede Jumbolijn te installeren.
Al snel wordt duidelijk dat er
nog veel moet worden gedaan
aan gebouwen en utilities. Om
een beter inzicht te krijgen in de
huidige situatie maken we een
rondgang door de fabriek.
Tijdens de lunch ontmoeten we
Abelardo Porragas van Gomez die
ook in Hua Fei is om de voort

gang van de 34"Tint te volgen.
's Middags zetten we onze
gesprekken voort met de

Transport en handling afdeling
die verantwoordelijk is voor het
invoeren en afhandelen van de

geleverde goederen. Tussendoor
heb ik nogmaals contact met
Hranice over de voortgang met
de Up-speed.
's Avonds maken we eerst een

kleine wandeling in Nanjing waar
het door het Chinese Nieuwjaar
heel druk is met winkelend

publiek. Na een redelijke maaltijd
drinken we in de overvolle Irish

in beeld ~



• Glass Development (GD) heeft vanaf I januari één vestiging 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. Tot nu toe niet succesvol.

• Er is een pre-advies afgegeven voor Spare Parts Services (SPS),omdat een principe
akkoord bereikt is met de vakbonden over overgangsmaatregelen. Als de vakbondsleden het
bereikte resultaat goedkeuren, geeft de OR een positief advies.

• Vanwege het wereldwijd opheffen door Hongkong van Corporate I.E.S. heeft de OR een

adviesaanvraag gekregen over de Eindhovense tak van Corporate I.E.S.Hierdoor vervallen
4 arbeidsplaatsen. Het sociaal plan van PPD/PTE van 28 augustus is van toepassing. De OR zal

in haar advies proberen alternatieve plaatsing van de medewerkers te bewerkstelligen.

Linden, manager van de lokale
developmentgroep, en Roger Lee
die verantwoordelijk is voor de
marketing binnen Hua Fei. Hua Fei
blijkt geïnterresseerd in 32" WSRF
tint met RAC uitvoering en in de
toekomst in Superslim. Om 14.00
uur gaan we terug naar het hotel
omdat we door Hua Fei zijn uitge
nodigd voor het Annual celibration
diner. Dit diner is bestemd voor

alle leidinggevenden van Hua Fei
(± 600 personen). De bijeenkomst
start om 16.00 uur met een

Townmeeting om de strategie van
Hua Fei voor 2004 verder uit te

dragen binnen de organisatie.
Het diner eindigt rond 20.00 uur
met een wens van het Hua Fei

management voor een productief
en gezond nieuwjaar.

Maandag
We houden een afrondende pre
sentatie voor Nicholas Leung over
ons bezoek en onze bevindingen.
Hier wordt duidelijk dat de
geplande vervolg meeting in het
hoofdkantoor in Hong Kong
noodzakelijk is om de juiste beslis
sing te nemen hoe verder te gaan
met de invulling van Feilong 2.
Na de lunch bezoeken we nog
de andere productielijnen binnen
Hua Fei en voeren we detail

gesprekken over de layout van de
Feilong 2 lijn. 's Avonds brengen
we op uitnodiging een bezoek aan
het huis van Bob van der Linden

die sinds medio 2003 met zijn
gezin in Nanjing woont.

Zondag
We vetrekken om 8.00 uur naar
de fabriek. We hebben daar een

goed gesprek met Bob van der

Pub in het Sheraton hotel nog
snel een biertje. Daarna gaan we
terug naar ons hotel omdat de
jetlag toch zijn tol begint te eisen.

• De ondernemingsraad heeft een extern adviesbureau (Value Creation Management =VCM)

ingeschakeld om een goed gefundeerd advies te kunnen geven over de PTE I00 adviesaanvraag.
Op 4 februari vond een OR townmeeting plaats. Hierin is het verloop van het adviestraject

besproken. OokVCM gaf een presentatie. Uit deze townmeeting kwam duidelijk naar voren

waarom de OR een positief advies heeft gegeven over de PTE I00 adviesaanvraag.

• Vanaf I januari 2004 is de naam van de PPD gewijzigd in DEE (Development & Engineering

Eindhoven). De PPD-reorganisatie is ongeveer halverwege. Elke maand vertrekken diverse
VROM-mers. Maar er zijn ook al collega's vertrokken, die niet succesvol waren in het vinden

van een nieuwe baan en die dus in de WW terechtkomen! Op het moment van schrijven
hebben al 22 collega's een andere baan gevonden. De resterende 36 zijn hard op zoek naar

een nieuwe toekomst. De begeleidingscommissie PPD volgt deze voortgang (inclusief
problemen) nauwlettend.

• De reorganisatie van PTE naar 100 man is pas vanaf 25 november goed van start gegaan.
Negen collega's hebben inmiddels een nieuwe baan gevonden. Ook hebben diverse PTE'ers

een aanbieding gekregen van IRS B.V.Dit nieuwe bedrijf is opgericht om installatiewerkzaam

heden te gaan verrichten, o.a. voor PTE. Omdat er nog enige onduidelijkheden zijn m.b.t. de
arbeidsomstandigheden hebben deze PTE'ers hun contract nog niet kunnen tekenen. Ook

hier volgt de begeleidingscommissie PTE I00 de voortgang.

• De OR heeft op 22 januari een discussie gevoerd met Wim Brouwer en Henk Heijnen over de

toekomst van onze site Eindhoven. Het extern adviesbureau 'Value Creation Management'
was daarbij ook aanwezig. De resultaten van de discussie zijn vertaald in adviezen en aan

dachtspunten en besproken met de bestuurder. Hier zal het komende half jaar verder actie op
worden ondernomen.

• 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, als directeur Nederland, heeft

hierbij plannen ontvouwd voor 'zijn' componentenfabrieken. Daarnaast loopt binnen de GOV

een levendige discussie over flexibilisering van arbeidsvoorwaarden, om de productiviteit te

verhogen en de kosten te verlagen. De discussie van de GOR-werkgroep met het management
heeft nog niet geresulteerd in consensus over de te volgen route.

Dinsdag
's Ochtends vroeg vertrekken
we naar het vliegveld om via
Hong Kong naar Amsterdam te
reizen. Eenmaal aangekomen op
Amsterdam blijkt de vlucht naar
Eindhoven wegens technische
mankementen gecancelled. Dan
maar het ticket ingewisseld voor
een treinkaartje naar Eindhoven.
Om 20.00 uur zijn we weer veilig
thuis.

• In de EWC is uitgebreid gediscussieerd over de voorgenomen sluitingen van Aken en
Simonstone. Ook is gediscussieerd over de employability aanpak in Eindhoven en hoe we
deze strategie toe kunnen passen in heel Europa.

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

Wil Robben, voorzitter OR, tel. 371 .of 06-51687121



Post en Repro weer intern

'E.igen winkeltje binnen LPDE.'

Reprograaf Nol Huibers gaat elke dag ruitend naar zijn werk.

Sinds I januari van dit jaar worden de post en de repro weer door 'eigen medewerkers'

bemand. Tonny van Egmond neemt de postzaken voor zijn rekening en Nol Huibers

zorgt dat het reprowerk op rolletjes loopt. In de nabije toekomst is het de bedoeling

dat zij elkanders werkzaamheden, in geval van ziekte of vakantie, over kunnen

nemen. Na enige aanloopperikelen hebben beide heren het in hun eigen 'winkeltje'

nu prima naar hun zin.

'Voorheen besteedde LPDE de

post- en reprowerkzaamheden uit
aan de firma Cendris (het vroege
re Mailprofs)', vertelt site IT
manager Piet Arkesteijn. 'Uit
kostenoverwegingen hebben we
echter besloten deze zaken voor

taan in eigen beheer te doen. We
hebben zelfs nog even getwijfeld
om de postbezorging niet meer
per kamer maar per gebouw te
regelen. Maar vanwege een stukje
serviceverlening hebben we dit
idee echter al snel ter zijde
gelegd.' Naast een aanzienlijke
kostenbesparing levert deze
'move' volgens Arkesteijn ook een
ander voordeel op. 'We beschik
ken nu altijd over een up to date
adressenbestand. Als er iemand

verhuist, voert Tonny van Egmond
deze wijziging voortaan direct
door in onze IT-data base.
Hierdoor beschikken we van alle

medewerkers altijd over de laatste
adresgegevens.'

Postbezorger Tonny van Egmond weet straks precies waar
iedereen zit.

Evenpuzzelen
Tonny van Egmond heeft het in
zijn functie als postbezorger prima
naar zijn zin. 'Het was in het begin

even puzzelen wie in welke kamer
zit', vertelt de voormalige materi
aalbeheerder. 'Maar nu weet ik in

de verschillende gebouwen al aar
dig de weg.' Het leuke aan zijn
werk vindt hij de grote vrijheid. 'Ik
heb hier op RAU-I mijn eigen
winkeltje en ben mijn eigen baas.'

Vrijheid
Ook reprograaf Nol Huibers stelt
de vrijheid die zijn nieuwe functie
met zich meebrengt erg op prijs.
'In het begin was het wel even
wennen', geeft hij toe. 'In mijn
vorige baan als gereedschap be
heerder was ik meer fysiek bezig
terwijl je in de repro voornamelijk
met computers en machines
werkt. Omdat ik hier nog geen

enkele ervaring mee had, was de
omschakeling wel groot.' Inmiddels
heeft het kopieer-, scan- en plot
werk voor Huibers geen geheimen
meer. 'Ik heb het in de praktijk en
met hulp van collega's geleerd',
legt de reprograaf uit. Ondanks
de grote werkdruk heeft hij het in
zijn eigen toko op RAU-I nu
prima naar zijn zin. 'Ik ga elke dag
fluitend naar mijn werk.'

Multifunctional Products
Tot de reprowerkzaamheden van
Nol Huibers behoort sinds kort
ook het beheer van de nieuwe

Multifunctional Products (MPF's).
'Alle "oude" printers en kopieer
apparaten worden vervangen door
apparaten die zowel kunnen prin
ten, kopiëren, scannen als faxen',
legt Arkesteijn uit. 'Op elke afde
ling komen één of meerdere van
deze apparaten te staan. Als de
toner van dit apparaat leeg is of
het papier moet worden aange
vuld kunnen de medewerkers bij
Nol terecht.'

in beeld ~
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Visie
Met onze producten gaat er een wereld voor u open.
Of het nu gaat om informatie, communicatie of ontspanning,
wij leveren onze klanten beeldschermtechnologieën van de
allerhoogste kwaliteit.

Wij blijven 's werelds nummer één leverancier op het gebied
van beeldschermen.

Missie
Versterking van onze positie als wereldmarktleider op het
gebied van CDT - en CPT-beeldschermen en sturing geven aan
de consolidatie van de CRT-industrie.

Vier managementprincipes:
I. Liquide middelen en kosten zijn van cruciaal belang.
2. Pro-actief productmanagement leidt tot het vergroten

van winstmarges.
3. Heldere taken, open communicatie en informatie-uitwisseling

zijn de kenmerken van onze werkwijze.
4. Wij hanteren de normen en waarden van F.A.S.T.:

Focus
• Resultaatgericht

• Klantgericht
Accountability
• Heldere verantwoordelijkheden
• Kostenbewust

Speed
• Innovatief

• Op feiten gebaseerde besluitvorming
Teamwork
• Leiderschap
• Prestaties belonen
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Ommezwaai" en herstel van winst
• Maximaliseer de cash flow

• Stimuleer kostprijsl'eiderschap

• Optimaliseer prijzen en marges

De klant is koning
• Ben ondernemend en klantgericht

• Lever topkwaliteit en operational excellence

• Versterk ons aandeel bij belangrijke klanten

Eén team

• Respecteer en benut het aanwezige talent

• Neem verantwoordelijkheid en presteer

• Erken en beloon prestaties

Andreas Wente
Voorzitter en Chief Executive Officer


