
Afdeling Manufacturing Improvement Eindhoven sinds I maart operationeel

Samenwerking met fabrieken essentieel
Meer transparantie voor de klant, duidelijkheid

over taken en afspraken en een integrale aanpak

van verbeteringsactiviteiten op het gebied van

proces en equipment. Dat zijn in een notendop de

voordelen van de 'nieuwe' afdeling Manufacturing

Improvement Eindhoven (MIE). De afdeling MIE

is ontstaan door een samenvoeging van de

Manufacturing Improvement afdelingen van PTE,

OEE en lES. Jan Tournoy, voormalig manager lES,

zwaait de scepter over deze nieuwe afdeling.

De startdatum voor de afdeling
MIE stond gepland voor I april.
'We wilden met onze klanten

zo snel mogelijk als nieuwe orga
nisatie aan de slag, daarom hebben
we er alles aan gedaan om dit
proces te versnellen', vertelt
Tournoy. 'En mede dankzij de inzet
van de OR is dat gelukt. Op
26 februari was het positief OR
advies binnen en op I maart zijn
we van start gegaan.'

Het MIE management team, vlnr. Kees Boon (groepsleider Front End),

Remko Home (groepsleider Program Managers),Jan Toumoy (manager MIE),

Evert:lan van Donkelaar (groepsleider TeA) en Ton Flaman (groepsleider Back End).

Op de foto ontbreekt Ivo Durlinger (groepsleider Industrial Engineering).
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Ruime ervaring
Zijn functie als manager van deze
nieuwe afdeling is Jan Tournoy op
het lijfgeschreven. Door zijn eer
dere functies kent hij de organisa
tie en werkwijze van zowel DEE,
PTE als van de fabrieken door en

door. 'Als integraal projectleider
heb ik meegewerkt aan industriële
projecten in Taiwan, China,Aken
en Hranice', vertelt Tournoy. 'Deze
ervaring komt me in mijn huidige
functie prima van pas.'

Geen banen verloren
Bij het invullen van de functies van
de nieuwe afdeling is geprobeerd
een goede balans te vinden tussen

DEE, PTE en lES. 'Dit is in goed
overleg met alle partijen gebeurd',
aldus Tournoy.Arbeidsplaatsen
heeft de integratie niet gekost.
'Alle fulltime medewerkers hebben

een plaatsje gekregen in deze
nieuwe organisatie. Ofwel in een
reeds bestaande dan wel in 'een
nieuwe functie.'

Samen op RAU-I
De samenvoeging van de drie
groepen heeft fysiek wel conse
quenties gehad. Alle medewerkers
van MIE zijn nu ondergebracht op
de eerste etage van gebouw RAU.
'Nu we met z'n allen onder één

dak zitten, is het eenvoudiger om



Belangrijke telefoonnummers
voor Eindhoven
Om alle belangrijke telefoonnummers altijd onder handbereik
te hebben, verspreidde de afdeling IT onder alle medewerkers
een muismatje met daarop in het Engels en Nederlands de
negen voornaamste nummers.
In Beeld zette ze voor u nog eens op een rijtje:

afspraken te maken en taken en
verantwoordelijkheden af te stem
men. Eigenlijk is het alleen maar
transparanter geworden', aldus
Tournoy. Deze transparantie geldt
volgens hem ook voor de klanten.
'Zij hebben nu voor al hun vragen
op het gebied van manufacturing
improvement één contactpersoon.
En dat werkt wel zo direct.'

Prestaties verbeteren
Met 78 medewerkers is MIE op
dit moment de grootste afdeling
van LPDE.Tournoy: 'Manufacturing
improvement is zeer belangrijk
voor het voortbestaan van LPD.
De beeldbuis bevindt zich nu aan

het einde van haar "Iife cyele". Dat
betekent dat er nog nauwelijks
nieuwe ontwikkelingen plaats zuI
len vinden. Om toch concurrerend

te blijven, moeten de kosten dus
omlaag. Dit kan alleen door het
verbeteren van de prestaties van
de fabrieken. Wij helpen de fabrie
ken dan ook om hun direct yield
verder te verhogen, de doorloop
snelheid te vergroten en het

Beste lezer,

Bouwfraude, luxueuze verbouwingen en topsalarissen. het belang
van normen en waarden staat de laatste tijd weer erg in de belang
stelling. Om goed te kunnen functioneren binnen onze Nederlandse
samenleving moet iedereen op de hoogte zijn van een aantal spel
regels in onze maatschappij. Naast de kernwaarden van onze
Nederlandse samenleving zoals godsdienstvrijheid. eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer en gelijkwaardigheid van man en vrouw,
zoals vastgelegd in de grondwet. moet iedereen ook kennis nemen
van niet in de wet vastgelegde kleinere zaken. Deze zogeheten kleine
Nederlandse deugden zoals eerlijkheid, respect, verdraagzaamheid en
veramwoordelijkheidszin kunnen niet worden afgedwongen maar zijn
wel belangrijk voor een goed functioneren van de samenleving.
Ook in ons bedrijf kennen we een 'grondwet' vastgelegd in een
beleid. visie en missie.

Net als in de Nederlandse samenleving zijn de kleine deugden ook
binnen ons bedrijf een belangrijke factor voor succes. Al zullen
inburgeringcursussen voor ons wel niet meer noodzakelijk zijn toch
moeten wij ons er van bewust zijn dat, door goed om te gaan met
de kleine deugden, iedereen zijn bijdrage kan leveren in het bereiken
van onze doelstellingen.

materiaalverbruik omlaag te bren
gen.' Naast deze verbeteracties
ondersteunt de afdeling MIE de
fabrieken ook met expertise en
know how bij de introductie van
bestaande en nieuwe types en bij
het verplaatsen en aanlopen van
industriële productielijnen.

Reizen
De afdeling MIE werkt in principe
zelfstandig, maar valt functioneel
gezien onder Wim Brouwer
(D&E).Voor de operationele acti
viteiten stemt de afdeling af met
Operational Directors e.K. Kim
(Operations I) en Cor van
Otterloo (B.E.O.). e.K. Kim is
verantwoordelijk voor de beeld
buizen-en componentenfabrieken
in China en Mexico en Cor van
Otterloo voor de beeldbuizen

en componentenfabrieken in
Europa en Brazilië.
Niet alleen met de fabrieken

werkt de nieuwe afdeling nauw
samen. Ook met de medewerkers

van DEE en PTE vindt afstemming
en een nauwe samenwerking
plaats. 'Succes kunnen we alleen
gezamenlijk bereiken', stelt
Tournoy resoluut. 'Zo hebben we
de afgelopen tijd samen met onze
klanten veel aandacht besteed aan

het opstellen van een MI-program
ma voor hun fabriek. In dit plan

staat precies vermeld wat de
targets zijn (direct yield, materiaal
verbruik) en de besparingen die
zij per project willen bereiken.'
De MIE program managers bezoe
ken de fabrieken op regelmatige
basis voor afstemming en voort
gang van de projecten. Voor de
uitvoering van de projecten zitten
de medewerkers vaak voor lange
re periodes op locatie. 'Wij vragen
inderdaad het nodige van onze
medewerkers', beaamt Tournoy.
'Maar als we onze performance
waar willen maken, moeten we
onze klanten regelmatig bezoeken.
Reizen is gewoon een absolute
must voor onze groep.'

Bestaansrecht
'Of onze nieuwe afdeling succesvol
zal zijn, hangt grotendeels af van
de mate waarin wij zelf presteren',
vervolgt Tournoy. 'De kosten voor
manufacturing improvement zijn
verwerkt in de budgetten van de
fabrieken. Als wij er dus niet in
slagen om samen met de fabrieken
de afgesproken doelstellingen te
bereiken, houdt ons bestaansrecht
op.' De boodschap is duidelijk:
'Wees pro-actief en bewijs dat
we als MIE een belangrijke toege
voegde waarde hebben in onze
beeldbuizen- en componenten
fabrieken.'
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HR manager Frank Pero:

Actief werken aan de toekomst
van de mensen en van LPD

Frank Pero is vanaf I oktober vorig jaar Human Resource manager van DEE

(Deve/opment en Engineering Eindhoven, oftewel de voormalige PPD) en sinds kort

ook HRM voor de locaties Eindhoven en Sittard. Eerder deed hij acht jaar HR

ervaring op bij de MachinefabriekeniPhilips ETG en ruim een jaar bij LG.Philips

Displays Sittard. Inmiddels weet hij uit ervaring dat de problemen in een productie

omgeving afwijken van die in een ontwikkelomgeving. 'De klanten zijn anders,

maar ook de problematiek waar je als HR-manager mee geconfronteerd wordt,

is verschillend. I

Frank Pero heeft zijn handen uit
de mouwen moeten steken vanaf

het mOlT)ent dat hij bij LPD
Eindhoven kwam. De aankondiging
van de ontslagronde bij DEE vond
immers een maand voor zijn aan
treden plaats. Veel tijd en energie
is rond de afhandeling van de
ontslagverzoeken gaan zitten.
Momenteel wordt er nog heel
veel aandacht besteed aan de

Frank Pero: 'Het ultieme doel is een nieuwe grote

ontslagronde te voorkomen.'

bemiddeling van medewerkers in
de van werk-naar-werk trajecten.
Circa 60 procent heeft inmiddels
al een nieuwe uitdaging gevonden.

Toekomst
Pero: 'Op dit moment liggen de
kaarten anders op tafel dan een
paar jaar geleden. Ging het toen
nog om innovatie en revolutionair
bezig zijn, nu ligt de nadruk steeds
meer op het verbeteren en draait
het om het concurreren op basis
van prijs en kwaliteit. We moeten
realistisch zijn over de lange
termijn toekomst van de CRT.
Nieuwe "flat" technologieën
komen eraan, wat niet wil zeggen
dat CRT ophoudt op korte
termijn. Momenteel worden er
in Europa 36 miljoen buizen
verkocht. Deze 36 miljoen zijn
morgen niet weg. Het beste is als
mensen zich nu al voorbereiden

op hun toekomst. Mensen zullen,
nog meer dan voorheen, moeten
nadenken over hun employability.
Vandaar het door Wil Robben

bemande Employability Centrum,
dat ondersteuning biedt aan die
medewerkers, die op eigen initia
tief naar een andere baan (= toe
komst) op zoek zijn.Tot nu toe
hebben zo'n 140 medewerkers

een bezoek gebracht aan het
Employability Centrum.

Massaal vertrek niet
wenselijk
Volgens Pero is het ultieme doel
een nieuwe grote ontslagronde
te voorkomen. 'Wat zien we

gebeuren? We kennen de mensen
waarvoor nu feitelijk geen werk
meer is en waarvoor de afgelopen
maanden ontslag is aangevraagd.
Daarnaast weten we dat de CRT

markt consolideert en dat dit

gevolgen heeft voor LPD
Eindhoven. Wanneer, welke
gevolgen zich precies zullen aan
dienen, is nu nog niet bekend.
Communicatie en beeldvorming
hierover zijn derhalve essentieel
en we zullen daar zeer zeker op
terugkomen.'

Shared Service Center HRM
Ontslaan is nooit goed, niet voor
de werknemer en niet voor de

werkgever, vindt Pero. 'Als mensen
ontslagen moeten worden heb je
misschien kansen laten liggen. Je
moet proberen pro-actief te zijn.
Ik zeg in dit kader wel eens, je
moet het dak repareren als de
zon schijnt. De tijd, inspanning en
het kostenplaatje voor bemidde
ling en een sociaal plan zijn niet
gering.' HRM Shared Services
kiest dus liever voor de weg van
de geleidelijkheid. Hoewel Pero
de afgelopen tweeënhalf jaar
voornamelijk bezig is geweest met
afbouwen, is het zijn uitdaging om
ook deze taak zo goed mogelijk
te doen. 'Als mensen tegen mij
zeggen dat ze het verschrikkelijk
vinden dat ze hun baan kwijtraken,
maar dat we het wel netjes gere
geld hebben, geeft me dat een
goed gevoel.' Daarom is Pero ook
een groot voorstander van de
huidige organisatie van HR in een
Shared Service Center (SSC).
Door het SSC handen en voeten

te geven, creëren we een soort
portaal waardoor onze klanten
nog beter geholpen kunnen
worden. HR krijgt hierdoor een
eenduidig gezicht, waardoor
iedereen dezelfde behandeling
krijgt waarbij het niet uitmaakt
waar hij of zij werkt.'



Een kijkje achter de schermen
van Sittard en Stadskanaal

Sinds januari van dit jaar kunnen we ook de medewerkers van Sittard en Stadskanaal tot onze lezerskring
rekenen. Voor In Beeld reden om een kijkje te nemen bij deze twee Nederlandse componentenfabrieken.

Major focus voor Sittard:

Teamwork en Flexibiliteit

Als Tony Stewart in augustus 2003 vanuit Blackburn

naar Sittard komt om als plant director van

LG.Philips Displays Sittard aan de slag te gaan,

is de situatie op zijn zachtst gezegd niet florissant.

Gelukkig zijn er inmiddels positieve berichten

vanuit Sittard te melden.

Zo behoren de verliezen tot het
verleden en in 2004 is break even

gerealiseerd. Deze term uit de
economie wil zeggen dat de totale
opbrengsten even groot zijn als
de totale kosten. Om nu winst te

genereren, zal Sittard alle kansen
moeten benutten. Stewart ziet

met name kansen voor third party
business, oftewel de handel aan
derden. LG.Philips Displays zal de

Ster Mullenders, Mark Schoffeleers, Tony Stewart, Hendrik Jansen

en Pierre Peeters (vlnr.) bij de Dürr ontvettingsinstallatie.

Een stukje geschiedenis
De plant in Sittard werd opgericht op 14 augustus 1946. In die tijd legt
Philips Sittard zich toe op de montage van de Rimlock-buis oftewel de
'A'-buis. Deze buis wordt een groot succes en Philips Sittard groeit uit
tot één van de grootste Philips-fabrieken in de Benelux. In deze hoog
tijdagen werken er zo'n 3000 werknemers. In de jaren zestig wordt de
radiobuis vervangen door de transistor. Geleidelijk gaat Philips Sittard
over op de productie van onderdelen voor transistors en kleurenbeeld
buizen. De kleinere afmeting van de producten vereist een hogere
mechanisatiegraad. Het aantal arbeidsplaatsen daalt drastisch, tot zo'n
1700. In haar ruim vijftig jarig bestaan heeft Philips Sittard een ware
transformatie ondergaan van montage-atelier voor radiobuizen tot
leverancier van componenten. Een ingrijpende reorganisatie in 1996
maakt Philips Sittard tot kenniscentrum voor ontwikkeling en fabricage
van metalen onderdelen voor beeldbuiskanonnen. Op dit moment
worden er metalen componenten gemaakt. De hoofdafnemer is
LG.Philips Displays en er werken zo'n 200 mensen, die samen een
enorme expertise hebben opgebouwd.

hoofdafnemer blijven. Maar ook
in India, China en Oost Europa
ziet hij afzetmogelijkheden. In
combinatie met een meer flexi

bele organisatie, een grote know
how en uitstekende motivatie van
de medewerkers, zal dit vast en
zeker leiden tot een turn back on

profitability oftewel winstgevend
heid.

Ziekteverzuim omlaag
Op het gebied van personeels
zaken kan HR-manager Hendrik
Jansen gunstige berichten melden.
Maar liefst 75% van de mensen

die ontslag werd aangezegd, heeft
inmiddels via de outplacement
service ander werk gevonden.
Jansen is hierbij vooral te spreken
over de inzet van het ingehuurde
outplacementbureau Capability
uit Maastricht. Ook is er goed

in bee,ld ~



nieuws op het gebied van het
ziekteverzuim. De HR-manager
kan tevreden vaststellen dat het

ziekteverzuim inmiddels nog maar
op net vier procent ligt.Voor
een personeelsbestand dat uit
ongeveer vijftig mensen staf en
/50 fabriekskrachten bestaat, is
dit heel laag. Omdat ziektever-

Marly Savelkoul bij de samenstel centreerbusautomaat.

zuim gezien kan worden als de
meetlat voor de motivatie van de
medewerkers, betekent dit dat
de motivatie bij de medewerkers
in Sittard hoog is.

Best Year Vet

Hoe hebben ze deze positieve
veranderingen in Sittard kunnen
realiseren? Volgens Tony Stewart

gaat het om een combinatie van
activiteiten en factoren die tot de

noodzakelijke ommekeer hebben
geleid. 'De twee programma's die
we hebben opgestart, hebben hun
uitwerking niet gemist. Het Best
Year Yet programma met als
thema 'Samen bouwen we 2004',
is gestart in de eerste week van
januari. Alle medewerkers konden
tijdens speciale sessies onderwer
pen naar voren brengen die men
voor verbetering vatbaar achtte.

. De bedoeling is dat deze actie
positieve energie zal genereren
die tot teamvorming zal leiden.
Elke maand worden nu mijlpaaI
en follow up-sessies gehouden om
middels feed back de ingeslagen
weg te kunnen vervolgen.'
Daarnaast is het MT verhuisd van

zijn eigen kantoor naar de shop
floor oftewel de fabriekshal. De

bedoeling was om te laten zien
dat wij als één team functioneren.'

10 doelen

Om financieel gezond de toe
komst in te kunnen heeft

LG.Philips Displays Sittard tien
doelen geformuleerd, waarbij de
volgende guidelines een cruciale
rol spelen. Wees helder, concreet
en maak dingen af, hanteer een
open communicatie en ben cre
atief en flexibel. De waarden die

hierbij centraal staan zijn: goed

voorbeeld doet goed volgen,
streven naar klantentevredenheid
en het streven naar één team van

vertrouwen en respect. Vooral het
teamwork is van levensbelang en
geldt als major focus voor
LG.Philips Displays Sittard.
Daarnaast is er inmiddels een

begin gemaakt met de training van
de shopfloor, het Master Class
programma. Uitgangspunt van
deze Master C1ass is dat hoe

beter de fabrieksvloer is georgani
seerd, des te beter de prestaties
zijn.Tijdens het programma is er
vooral aandacht voor veiligheid,
orde en netheid, kwaliteit en effi
ciënter werken. Het is de bedoe

ling om in 2004 al tachtig procent
van de medewerkers te trainen.

Samen bouwen

Voor dit jaar is gekozen voor het
motto 'Samen bouwen we 2004'.

Voor de periode daarna wil
Stewart benadrukken dat de men

sen hun toekomst zelf bepalen.
Dit vraagt van de organisatie en
van elke individuele medewerking
om ajile of flexibel te zijn.

------------------
Einte Holwerda van Glass Bases Stadskanaal

'Kansen op succes creëer je zelf'
Glass Bases Stadskanaal is een kleine Strategische Business Unit (SBU) die met name

plaatstellen levert voor televisie- en monitorbuizen. De reorganisaties van de laatste

jaren hebben ook Stadskanaal niet ontzien. Op dit moment werken nog 60 mede

werkers in deze Groningse componentenfabriek. Sales, marketing en development

manager Einte Holwerda vertelt over de kernactiviteiten van 'zijn' fabriek, de gevolgen

van de joint venture met LG en de plannen voor de toekomst.

'Het plaatste I vind je terug in zowel
de televisie- als de monitorbuis.

Het is een samenstel van glas en
metaalverbindingen dat op het

elektronenkanon wordt gelast',
legt Holwerda uit. 'Hierna wordt
deze combinatie in de hals van de

kathode straalbuis (CRT) gesmol-

ten. De metaal glasverbindingen
van het plaatstel vormen de
elektrische connecties tussen
het vacuüm in de buis en het
elektronisch circuit erbuiten.'

De door Stadskanaal gehanteerde
technologie is volgens Holwerda
uniek in de wereld en maakt het

mogelijk om plaatstellen ook in
andere marktsegmenten aan te
bieden. 'Fotomultiplier-, röntgen
en oscilloscoop buizen zijn hier
voorbeelden van. De laatste ont

wikkelingen vind je terug in de



Jaap Schoonhoven (I) en Einte Holwerda samen werkend

aan het Dumet Plaatstel Project.

• Het Iran-project 'Alam Ara'
gaat definitief door! Voor
lPDE betekent dit weer

2 à 3 jaar werk.

Toekomst
Ondanks de recente reorganisatie
en de stagnerende beeldbuizen
markt ziet Holwerda de toekomst

van 'zijn' fabriek positief tegemoet.
'De unieke competenties van
onze glas metaal verbinding, onze
flexibele op kwaliteit gerichte
organisatie, en de wijze waarop
ons management team hierop
inspeelt, maken het mogelijk om
ook in deze tijd van economische
recessie goede plannen voor de
toekomst te ontwikkelen en uit te

voeren. Op deze wijze proberen
we de continuïteit en werkgele
genheid zo goed mogelijk zeker
te stellen.'

• Chairman en CEO Andreas

Wente heeft met ingang van
I april jl. LG.Philips Displays
verlaten. Hij is opgevolgd
door Deputy CEO en Chief
Operating Officer J.1.Son.
J.1.Son vervult nu de functie
van president en CEO.

in Eindhoven zijn we inmiddels
een aantal promotieactiviteiten
gestart om de verkoop aan
derden te stimuleren.'

Externe markt
Korte communicatielijnen en een
daadkrachtige aanpak: zo kenmerkt
zich de huidige organisatiestruc
tuur van Stadskanaal. Glass Bases

Stadskanaal heeft gekozen voor
een beslissingsstructuur, waarin
zowel marketing, ontwikkeling als
productie vertegenwoordigd zijn.
Hierdoor zijn de besluitvormings
processen kort en is de unit zelf
in staat om de juiste beslissingen
te nemen. Een van de recente ont

wikkelingen is het promoten en
daarmee proberen te vergroten
van het aandeel aan activiteiten
buiten de televisie- en monitor
buizenmarkt. Holwerda: 'We heb
ben alles in huis om ook andere

marktsegmenten optimaal te
bedienen. We beschikken over een

uniek product en we zijn in staat
zowel grootschalige partijen als
kleine series te produceren. Dit
in combinatie met onze door

kwaliteit gedreven aanpak moet
ons zeker goede mogelijkheden
bieden in andere marktsegmenten.
Samen met de fabrieken in Sittard,
Blackburn en het Glaslaboratorium

integratie flinke kostenbesparingen
op', aldus Holwerda. 'Deze situ
ering in de fabrieken zelf heeft als
bijkomend voordeel dat de terug
koppeling met de klanten een
stuk directer is.'

Op dit moment telt de vestiging
in Stadskanaal nog circa 60 mede
werkers. In de satellieten waar

de visuele inspectie plaatsvindt,
werken nog eens 40 mensen.

Verplaatsing visuele
inspectie
Met de invoering van deze nieuwe
werkwijze alleen was Stadskanaal
er echter niet. Ook vond in 2003

een reorganisatie van de visuele
controle plaats. Besloten werd de
visuele controle van de plaatstel
len te integreren in de fabrieken
waar de elektronenkanonnen

worden gemonteerd. 'Omdat
deze fabrieken zich vaak in de

goedkope lonenlanden bevinden
én omdat visuele controle zeer
arbeidsintensief is, levert deze

lichtindustrie. Zo leveren we op
dit moment ook onderdelen en

plaatstellen voor automotive en
industriële verlichting.'

Flexibiliteitmodel
Van 1992 tot 2000 steeg de pro
ductie in Stadskanaal van 15 tot

42 miljoen componenten per jaar.
Na de joint venture van LG met
Philips liep dit aantal terug naar
circa 25 miljoen per jaar.
Holwerda verwacht dat dit aantal

met de krimpende televisie- en
monitoren markt in de toekomst

nog verder zal dalen. 'Het manage
ment team van Stadskanaal speelt
hierop in door de invoering van
een flexibiliteitmodel', legt hij uit.
'Kort samengevat houdt dit model
in dat alle kerntaken voortaan

alleen uitgevoerd worden door
onze vaste medewerkers. De
taken die niet behoren tot onze

kerntaken kunnen uitgevoerd
worden door tijdelijk personeel.
Om de kwaliteiten van onze

medewerkers optimaal tot hun
recht te laten komen, bieden wij
hen uitgebreide trainingsprogram-

, ,ma s aan.

Einte Holwerda presenteert de plaatstelcollectie.

in beeld ~



PTE-kennis en expertise behouden

Nepeco BV biedt PTE-medewerkers
nieuwe toekomst

Zake/ijk bekeken
Wie is Mathijs de Wilde?

Om de PTE-kennis en expertise niet verloren te loten gaan, is in het najaar van

2002 Nepeco Holding BV opgericht. Deze volledig zelfstandige holding omvat vier

werkmaatschappijen:TMS BV (Tooling & Machining Services), SPS BV (Spore Port

Services), IRS BV (Industrial Realization Services) en ATMS BV (Advanced

Technologies & Manufacturing Solutions). Mothijs de Wilde is I januari jl. benoemd

tot directeur van deze holding. Als Development Manager was hij hoofd van alle

ontwikkelactiviteiten binnen de PTE. Als directeur is hij verantwoordelijk voor de

gehele bedrijfsvoering.

Mathijs de Wilde kwam twintig jaar geleden als afstudeerder van de
faculteit Werktuigbouwkunde van de TU/e terecht bij de HTG Glas.
Na zijn studie begon hij als constructeur bij Glas. Na een jaar of acht
stapte hij over naar Consumer Electronics. In Tilburg werd hij toen
hoofd van de afdeling Acquisitie en Projectleiding van PS&A.
Later richtte hij daar de productgroep Deflection Units op. Toen
deze activiteit in Tilburg stopte, werd hem gevraagd deze te verplaat
sen naar EED in Eindhoven.Omdat er toen geen plaats was voor de
nieuwkomers in gebouw RAU, werden zij gehuisvest op de boven
verdieping van RF.'Doordat we geïsoleerd waren van de EED was het
mogelijk om een "eigen beleid" te voeren.' De Wilde hanteerde sim
pele regels voor de bedrijfsvoering. 'We streefden naar tevreden klan
ten en een klein positief resultaat. Het ging langzaam, het eerste jaar
was heel erg moeilijk, maar daarna kregen we de wind in de zeilen.
De markt en de economie werkten mee, maar ook onze manier van

samenwerken met de klant zorgde voor een omzetgroei in het twee
de jaar van twee naar maar liefst twintig miljoen.' Hoewel hij later
diverse functies bekleedde bij de PTE, zoals sectieleider Cone- Tube
en sectieleider Tube-Coil Assembly, is waarschijnlijk in deze periode
de basis gelegd voor zijn huidige ondernemerschap.

De historie van Nepeco begint
een jaar .of drie geleden, vertelt
De Wilde. 'Als management team
van de PTE zagen we een aantal
zaken op ons afkomen. Het was
voor ons toen nog een drukke
periode, nl. de tweede fase van de
large/jumbo projecten waarin de
tweede productielijn in Hranice
en China op het programma ston
den. Toch hadden we al de moed

om over de toekomst na te den

ken. Het werk zou teruglopen en
het zou nooit meer op het oude
niveau terugkomen. We konden
twee wegen bewandelen. Of we
moesten de organisatie aanpassen,
of we moesten er andere klanten

bij gaan zoeken.Als management
team waren we erg trots op het
bedrijf 'PTE' en we vonden dat we
alles moesten proberen om dit

voort te laten bestaan. We hebben

alle mogelijkheden onderzocht.
Als beste optie kwam een gedeel
telijke verzelfstandiging uit de bus
waarbij een sterk moederbedrijf
zou overblijven.' Er werden
investeerders gezocht en gevon
den. Twee partners van de PTE;
Zeskant BV en Ryjint Holding BV,
maakten de oprichting van
Nepeco financieel mogelijk.

TMS BV

De eerste werkmaatschappij die
gestalte kreeg was TMS (Tooling
& Machining Services). Deze
voormalige Centrale Werkplaats
van de PTE biedt onder leiding
van Hans Meeske werk aan
4S medewerkers, die allemaal

afkomstig zijn van de PTE. Zij zijn
gehuisvest in RAD. De belangrijk
ste klanten van TMS zijn de PTE
en beeldbuizen- en componenten
fabrieken van LG.Philips Displays.
Daarnaast heeft TMS nieuwe

klanten gevonden zoals Inalfa
(automotive), Heras,ASML,
Anteryon en verschillende
metaalverwerkende bedrijven in
Nederland, België en Duitsland.

SPS BV
SPS BV werd als tweede BV op
gericht. Deze voormalige Spare
Parts afdeling van de PTE is sinds
I maart 2003 operationeel met
Toon Mols als manager.
Negen medewerkers, allemaal
ex-PTE'ers, houden zich bezig
met het leveren van reservedelen,

reparaties en het leveren van ver
vangende onderdelen voor obso
lete components en modules. Tot
de belangrijkste klanten horen
beeldbuizen- en componentenfa
brieken van LG.Philips Displays,
Philips Lighting, Nyquist en diver
se nieuwe klanten in China.



Het management van Nepeco en haar werkmaatschappijen, vlnr. Peter ten Brinke (ATMS),

Toon Mols (SPS), Hans Meeske (TMS), Auke Wiersma (lRS), Maurice Verreussel (F&A),

Mathijs de Wilde (Nepeco) en Pieter van der Vorst (HRM).

in de markt met vertrouwen

tegemoet. 'In een groot bedrijf
heb je veel verplichtingen, die niet
direct iets te maken hebben met

het eigenlijke werk. In een klein
bedrijf is het simpel. Je hebt te
maken met de klant, de medewer

kers en de bank. De rest is bij
zaak.' Juist vanwege deze simpele
opzet kan Nepeco meer kosten
effectief opereren in de huidige
business. Hiervoor is wel eerst

een stukje ontvlechting nodig. De
Nepeco-medewerkers moeten
nog wennen dat het relatief luxe
bedje van een grote organisatie,
in de nieuwe situatie niet vanzelf

sprekend is.Aan de andere kant
biedt deze kleinere, flexibelere
organisatie wel een betere toe
komst. Want buiten het huidige
klantenbestand ziet De Wilde

zeker mogelijkheden voor het
aantrekken van nieuwe klanten.

• De DEE-reorganisatie nadert zijn einde. De DEE-begeleidings
commissie bekijkt nog welke extra inspanningen mogelijk zijn om
iedereen aan een nieuwe toekomst te helpen. Sommigen krijgen
hulp bij het opstarten van een eigen bedrijf, anderen krijgen een
nieuwe kans bij 'Werk en Vakmanschap', waarbij omscholing kan
helpen om een nieuwe job te vinden. Een aantal collega's is al wel
in de WW terechtgekomen, maar we krijgen toch nog bericht,
indien deze collega's alsnog een baan hebben gevonden. Eind
maart waren er nog 18 collega's in bemiddeling.

Lees verder op pagina 10

• De reorganisatie van PTE naar 100 man is later van start
gegaan. Op het moment van schrijven (eind maart) was de
personeelsstand van PTE 137. Dertien collega's hebben per
15 maart een nieuwe baan gevonden. De begeleidingscommissie
PTE I00 volgt de voortgang. De 12 PTE-ers, die een aanbieding
gekregen hebben van IRS B.Y.zijn per I april in dienst getreden
van IRS B.Y.Dit nieuwe bedrijf is opgericht om installatiewerk
zaamheden te gaan verrichten, onder andere voor PTE. Omdat
IRS,als onderdeel van NEPECO, organisatorisch nauw verwant
is met TMS is er een adviestraject doorlopen met de personeels
vertegenwoordiging (PVT) van TMS.

• De drie collega's van Glass Development (GDE), die samen
met de collega's van PPD en PTE via het Job Center een nieuwe
toekomst proberen te zoeken, zijn nog niet succesvol geweest.
De begeleidingscommissie PTE I00 blijft dit volgen.

de verantwoordelijkheid voor het
inkomen van meer dan honderd

mensen in een tijd die niet
bepaald gemakkelijk te noemen is.
De Wilde ziet de ontwikkelingen

IRS BV

De Prototype Werkplaats van
de PTE kreeg via IRS BV
(Industrial Realization Services)
per I april jl. een nieuwe kans
binnen Nepeco BY.Auke Wiersma
geeft leiding aan IRS BV die werk
biedt aan dertien medewerkers

van de PTE, die eerder ontslag
kregen aangezegd. Zij zullen zich
voornamelijk bezighouden met
machineassemblage, installatie
en het bedrijfsklaar maken van
productiemachines.

Toekomst
Nepeco BV staat in de steigers.
Voor De Wilde begint het echte
werk nu. Op zijn schouders rust

ATMS BV

Om een compleet pakket aan te
kunnen bieden was er nog een
vierde werkmaatschappij nodig,
die bestaat uit de bedenkers

oftewel de engineering. Op dit
moment vult een team in Sittard
onder de naam ATMS BV

(Advanced Technology and
Manufacturing Solutions) deze
taak in.Als general manager van
ATMS is Peter ten Brinke aange
steld. De 35 medewerkers van

ATMS zijn momenteel nog in
dienst van EBD-Sittard. Naar het

zich laat aanzien zal deze afdeling
van EBD-Sittard medio 2004 deel
gaan uitmaken van de NEPECO
groep.

in bee.ld ~



OEE Target 2003 gehaald

LPD 33 Six Sigma Specialisten rijker

Ja/lel Chaouachi toont trots zijn Black Belt certi(1caat en horloge.
Links van hem staat Wim Brouwer.

Vier Black BeIts en maar liefst 29 Green BeIts ontvingen woensdag 25 februari jl.

hun certificaten tijdens een feestelijke OEE Six Sigma Certification Celebration. Bij

die gelegenheid waren ook de eerste vijf Green BeIts van de PTE aanwezig, die hun

oorkonde eerder hadden ontvangen uit handen van l.I. Son. Alle ontvangers hebben

onder meer een aantal Six Sigma projecten geleid of daarin meegedraaid en een

afsluitend examen succesvol afgelegd. Met dit aantal werd het jaar 2003 volgens

programmamanager Six Sigma, Henk van Haren, volgens target afgesloten. 'De

afspraak voor OEE was dat er 52 mensen vorig jaar gecertificeerd zouden worden.

Uiteindelijk zijn dit er 53 geworden.' Op zich is dit een prima prestatie, zeker gezien

het feit dat de headcount fors onder druk staat. Inmiddels is meer dan veertig

procent van de OEE engineers Green- of Black Belt gecertificeerd. Het streven voor

dit jaar is tachtig procent. '

Six Sigma werd in augustus 2002
binnen LPD geïntroduceerd als
vernieuwde Way ofWorking. Het
centrale thema van Six Sigma is

besluitvorming op basis van data
en verbeterde prestaties richting
de klant. Het is een meetinstru

ment voor product quality and
process capability. Het streven
is de uitval te reduceren tot 3,4
producten per miljoen. Om deze
kwaliteitsstandaard te kunnen

garanderen, moet de organisatie

aan bepaalde voorwaarden vol
doen. Zo worden in een Six Sigma
bedrijf Champions als gecommi
teerden van het Six Sigma proces

benoemd. Binnen D&E zijn dat
Wim Brouwer en de managers
van de businessgroepen. Ook is er
een kernteam actief bezig met Six
Sigma. Binnen D&E bestaat dit
team naast Henk van Haren uit
Hans Piek en Remi Schmitt. Van
Haren verwacht dat Hans Piek als

eerste Six Sigma Black Belt uit

Eindhoven de Master Black Belt
status zal kunnen verwerven.

Six Sigma Specialisten
Naast de Champions en het
kernteam worden er ook Six

Sigma specialisten op twee
niveaus opgeleid. Centraal hierbij
staat de toepassing van DMAIC
(Define, Measure,Analyse,
Imprave en Control)-stadia in Six
Sigma projecten. Greenbelts heb
ben blijk gegeven van het kunnen
interpreteren van statistische data
en hiermee problemen in proces
sen te kunnen oplossen. Hij of zij
(er zijn inmiddels vier dames
gecertificeerd) heeft laten zien dat
hij of zij de Six Sigma methodolo
gie begrijpt. Bovendien hebben ze
meegewerkt aan twee Six Sigma
projecten. Een Black Belt is een
Six Sigma projectleider die min
stens drie Six Sigma projecten
succesvol afgerond heeft. Om een
Green of Black Belt te verwerven,
wordt van de kandidaten boven
dien verwacht dat ze met succes

een examen afleggen. Voor wat
betreft de Black Beits geldt dat
dit onder auspiciën van de
Universiteit van Amsterdam

(UvA) gebeurt.

Oorkonde en horloge
Tijdens de Certification
Celebration op 25 februari wer
den 29 Green Belt en vier Black
Belt oorkondes door Wim

Brouwer uitgereikt. De Six Sigma
specialisten kregen bij de uitrei
king naast een oorkonde ook een
sportief horloge. Eén van de Black
Beits was voor Jallel Chaouachi,
werkzaam in Manufacturing
Improvement (MI) Back end. Een
belangrijk project van hem was
Sealing-in in Durham waarmee
zijn team ook hoge ogen gooide
tijdens de Excellence Olympics.
Ook Frank Gersman gaat sinds
dien als Black Belt door het leven.

Hij heeft binnen MI Back end
vooral gewerkt aan folie-applicatie



aan de voorkant van het beeld

scherm. Nu is hij bezig met emis
sieproblematiek met nadruk op
data analyse. Van Roger van Waes
van Deflectie Units kan gezegd
worden dat hij binnen een kort
tijdsbestek van een jaar een Black
Belt kon bemachtigen met verbe
terprojecten in de DY fabrieken.
Ook Simon Kadijk kreeg een
Black Belt. Hij heeft vooral in de
gunmechanisatie gewerkt waarbij
hij volgens Van Haren goed werk
heeft verricht met betrekking tot
tolerantie-analyse.

genoemd. Hiertoe heeft het kern
team in samenwerking met de
Universiteit van Amsterdam een

nieuw werkformat opgesteld.
Robust design, tolerantieanalyse
en Design of Experiments met
computersimulaties zijn een aantal
van de steekwoorden die hierbij
horen. Om het doel: 'Fast and

Vervolg van pagina 8

Robust Design for Six Sigma' te
kunnen bereiken, moet volgens
Van Haren Six Sigma niet alleen
binnen MI worden ingevoerd,
maar juist ook binnen Product
Development en Design.

Toename belangstelling
Ook LPD medewerkers buiten

DEE nemen deel aan de Six Sigma
opleidingen. De belangstelling
voor deze opleidingen is aanzien
lijk toegenomen sinds de aftrap in
2002. Van Haren die naast zijn Six
Sigma activiteiten ook als Quality
Manager DEE is aangesteld, ziet
dit als een positieve ontwikkeling.
'Eerst moesten we de kandidaten
min of meer ronselen. Nu zitten

de groepen voor de BeIttrainin
gen "vanzelf' steeds voller. Er is
duidelijk een kritische massa
overschreden. Mensen beginnen
ook steeds vaker de terminologie
te gebruiken.' Van Haren vindt
deelname aan een training een
verstandige zaak. 'Het is goed
voor je persoonlijke ontwikkeling.
Bovendien gaan technisch geo
riënteerde bedrijven steeds meer
over op Six Sigma. Als Belt-specia
list heb je laten zien dat je bespa
ringen kunt realiseren. In Amerika
geldt dit nu al als een regelrechte
aanbeveling bij een sollicitatie. Dat
zal ook in toenemende mate in

Nederland gaan gebeuren.'

Six Sigma Projecten
Wat de belangstelling voor de Six
Sigma opleidingen betreft is Van
Haren tevreden.

Maar het gaat niet alleen om het
opleiden van mensen. Een ander
target is de toename van het aan
tal projecten dat de Six Sigma
methode gebruikt. Aan het eind
van het jaar moet 60% van de
DEE projecten volgens Six Sigma
worden uitgevoerd. Daarvoor
moet D&E zich ook toeleggen op
de Design voor Six Sigma metho
dologie, kortweg IDOV (Identify,
Design, Optimise, Validate)

• Het principe-akkoord dat bereikt is met de vakbonden over de
overgangsmaatregelen SPS is goedgekeurd door de leden.
Daarom is de verzelfstandiging van Spare Parts Services (SPS)
per I maart 2004 een feit. SPS is een onderdeel van NEPECO.

• De collega's van het opgeheven Corporate !.E.S. hebben een
goede plek gevonden bij het nieuw opgerichte Manufacturing
Improvement Eindhoven (MIE). Het advies over het samen
voegen van de beide MI-clubs van DEE en PTE is zeer voort
varend gelopen door de goede samenwerking en communicatie
tussen OR en betrokkenen.

• Er is een studie gaande over benchmarking F&A. De uitkomst
van de studie is begin april besproken in Hongkong. Hierover is
nu nog niets te melden.

• Employability is een jaar geleden van start gegaan in
Eindhoven. De discussie van de OR met Wim Brouwer en Henk

Heijnen over de toekomst van onze site Eindhoven heeft
employability weer extra onder de aandacht gebracht. Hier
wordt de komende maanden verdere actie op genomen. Voor de
zomervakantieperiode komt hier meer duidelijkheid over.

• De GOR heeft het instemmingsverzoek over de nieuwste ont
wikkelingen binnen LPD Nederland beantwoord; namelijk
flexibilisering van arbeidsvoorwaarden, om de productiviteit te
verhogen en de kosten te verlagen. De invoering per site van
deze flexibilisering gebeurt met instemming van de afzonderlijke
OR-en. In Sittard loopt al een initiatief van de OR.
Het Eindhoven management streeft naar invoering per I mei
van het 'Uren op jaarbasismodel'.

• De European Works Council (EWC) van maart is bezocht
door onze CEO,Andreas Wente. Hierin is onder andere gedis
cussieerd over de situatie in Europa. De EWC heeft een
positief statement uitgebracht over employability in de rest van
de sites binnen Europa. Gezien de financiële situatie van LPD
staat de EWC ook positief tegenover een discussie over flexibili
sering van de arbeidstijden en arbeidsvoorwaarden, te voeren
per land en per site. Daarnaast moet er wel plaats zijn voor dis
cussie over garanties en werkgelegenheid. Aan de volgende EWC
nemen ook vertegenwoordigers van Stadskanaal en Sittard deel.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft. over het bovenstaande,

kunt u contact opnemen met Wil Robben, voorzitter OR, tel. 37 J

of 06-5/687121

in bee.ld ~



De week van
Rob van der Schee

Rob van der Schee (2de van rechts), Karin Rosch (uiterst links) en

Moreel van der Horst (midden) tijdens het etentje in een Churrascaria.

Rob van der Schee werkt als senior technoloog bij Glass Oevelopment.

In deze functie is hij verantwoordelijk voor de maakbaarheid van nieuwe

glasdelen, scherm en conus. Zodat deze glasdelen zo goed mogelijk in de

LPO glasfabrieken kunnen worden geïntroduceerd. In de tweede week

van maart bracht Van der Schee een bezoek aan Brazilië samen met

Marcel van der Horst (projectleider van het metal ware project in Brazilië)

en Karin Rosch (afdelingsleider OEE-CIIPI en eigenaar van het BIC program

ma voor Brazilië). Oe werkweek begon voor het drietal al op zondagochtend

7:00 uur. Na een rustige vlucht van 12 uur landden ze om 18.00 uur lokale

tijd in Brazilië.

Maandag
'Als eerste actie bezoek ik de

buizenfabriek in Sao Jose dos
Campos. Ik neem deel aan de BIC
meeting. Eén van de grote bespa
ringsacties is de invoering van
goedkopere metaal delen, zoals
maskersteunen en achterkap,
ordegrootte 1.9 M$. In een
workshop moeten we het juiste
concept kiezen en tot in detail uit
werken. Omdat de metaaldelen in

de buisfabriek in Bekasi veel goed
koper zijn, maken de Koreaanse
ontwerper MinHee Ko en de
Koreaanse inkoper Soo-Woong
An, beiden verantwoordelijk voor
de metaaldelen, ook deel uit van
de vergadering. Al snel blijkt het
verschil in werkwijze tussen
Koreanen, Brazilianen en
Nederlanders. Het is aardig om de
diverse culturen aan het werk te

zien. Achteraf gezien is de combi
natie van in diepte discussiëren en
overzicht houden toch een goede
mix. Om 5 uur 's middags sluiten
we de vergadering. We hebben
inmiddels wel een idee van alle

concepten, maar er moet nog wel
een keuze worden gemaakt. We
spreken af dat Karin, Marcel en ik
de concepten na het eten op een
rijtje zetten en een soort business
afweging maken.'

Dinsdag
'De volgende dag kiezen we
ervoor de metaaldelen van Bekasi

zoveel mogelijk te kopiëren.

Hierbij leggen we vooral de
nadruk op standaardisatie van
proces en product tussen Bekasi
en Sao Jose dos Campos en op de
mogelijkheden die dit biedt voor
verbeteringen in de toekomst.
Het ene deel van de vergadering
werkt dit concept tot in detail uit
en maakt een planning (TOR
waardig). De anderen gaan verder
met de BIC review. Tijdens de
glasreview wordt duidelijk dat de

drie fabrieken een groot kosten
reducerend TOR project hebben
opgezet. Wij kunnen daarbij de bij
drage van DEE en GD direct aan
geven. Door wat goede ideeën die
we vooraf al wat verder hadden

uitgewerkt, kunnen we de aange
toonde 1.3 M$ kostenreductie in
Sao Jose dos Campos direct

ophogen met nog eens OAM$.
Uiteraard moet één en ander nog
wel worden aangetoond, maar de
besparingen kunnen relatief snel
worden ingevoerd. Uiteindelijk
blijkt dat we de doelstelling van de
vergadering hebben bereikt. Met
alle plannen die we hebben opge
steld, moet het mogelijk zijn om
de besparingen voor Sao Jose dos
Campos te halen. Om dit te vie
ren nodigt manager purchasing en
development, Efraim Paes Rosa
Junior, alle deelnemers aan de
vergadering uit om gezellig te
gaan eten in een Churrascaria.
Helaas moesten Karin en ik al snel

weg. Karin gaat naar Mexico en ik
naar San Andre om de volgende
dag de glasfabriek in Capuava te
bezoeken.'

Woensdag
'De volgende dag ga ik al vroeg
naar de fabriek. De glasfabrieken
zijn sinds 1996 bezig om externe
klanten te werven om niet volledig
afhankelijk te zijn van LPD. Sinds
1996 staat de glasfabriek elk jaar

enkele weken stil, omdat zowel

Sao Jose dos Campos als
Barcelona niet voldoende glas
delen afnemen. De glasfabrieken
hebben voor elkaar gekregen dat
ze aan Samsung en Domex UV van
Daewoo met Mexicaanse firma)
kunnen leveren. Dit jaar zijn de
door Sao Jose dos Campos en



Barcelona gevraagde aantallen
echter zo hoog dat de externe
klanten waarschijnlijk niet bele
verd kunnen worden. Dit is

natuurlijk niet goed voor het
imago van de glasfabriek als
betrouwbare leverancier. De ge
hele ochtend praat ik met local
development manager Capuava,
Joao Eder, over hoe we het pro
duct portfolio aan kunnen passen
zodat we de externe klanten toch

kunnen beleveren. 's Middags
bespreken we nog wat yield ver
beterende maatregelen op basis
van de grootste uitvalsbronnen.
De teamspirit van Capuava is
groot. Dat blijkt ook tijdens het
georganiseerde avondprogramma.
Direct na het werk gaan we kar
ten. Daarna bezoeken we, via een
tussenstop bij de McDrive, een
voetbalwedstrijd in de Zuid
Amerika ·cup. De winnaar van
deze cup speelt tegen de winnaar

J van de Champions League. De
uiteindelijke winnaar mag zich
wereldkampioen noemen. Het is
een echte Braziliaanse wedstrijd
met veel aanvallen en veel emotie
zowel op het veld als de tribune.
Een onvergetelijke ervaring.'

Donderdag
's Ochtends word ik alom 7.30

uur opgehaald om naar de conus
fabriek in Suzano te gaan. Met
Rodolfo Marrecho praat ik over
product portfolio, prijzen en kos
tenbesparende maatregelen. De
ideeën over het scherm beïnvloe
den in zekere mate ook de conus.

's Middags om ongeveer half zes
ga ik met een taxi terug naar het
hotel.

Vrijdag
'Ik ben om half negen in de fabriek
in Capuava. Ik spreek een uurtje
met Igor Dundov over wat lokale

Eindhoven zaken. Igor is voor
4 jaar naar Brazilië gegaan om de
fabriek te ondersteunen. Daarna

maken we met de lokale produc
tie een risico-analyse in het geval
we een nieuw ontwerp van 20"
scherm zouden introduceren. We

ronden de besprekingen af met
een actielijst, waarop we ook de
namen van de trekkers en verant

woordelijken aangeven. 's Middags
om 3 uur brengt de taxi me naar
het hotel en het vliegveld.'

Zaterdag
'Ondanks 2,5 uur vertraging
arriveren we slechts een uur te

laat op Schiphol. Wat is het hier
weer koud! Om 5 uur 's middags
ben ik weer thuis.'

Correspondent FransTol terug uit Gumi

'Taalbarrière grootste probleem'
Twee jaar lang schreef Frans Tol als correspondent voor In Beeld over zijn ervaringen

bij LPO in het Koreaanse Gumi. Oktober vorig jaar keerde hij terug naar ons land.

Op dit moment werkt hij aan het SuperSlimproject voor OEE. In Beeld zocht hem

op en praatte met hem over zijn leuke én minder leuke ervaringen als expat in het

buitenland.

Vijf jaar geleden, in mei 1998, ver
trok Frans samen met zijn vrouw
Ria voor zijn eerste expat-functie
naar Taiwan. 'De fabriek in Dapon
was toentertijd het grootste pro
ductiecentrum voor monitorbui

zen', legt Tol uit. 'Dapon had wel
een eigen ontwikkelgroep van
ongeveer 40 personen maar geen
applicatiegroep. Mijn opdracht was
een groep op te zetten die zich
bezighield met zowel concurrentie
onderzoek, demo's als applicaties.'
September 2000 eindigde het con
tract van Tol en keerde hij terug
naar Nederland. Op dat moment
ging het al slechter met de markt
voor monitorbuizen. De concur-

rentie van LCD-monitoren steeg
gestaag en het werd steeds moei
lijker om goede medewerkers vast
te houden. Niet lang daarna, in juli
200 I, sloot Dapon noodgedwon
gen haar poorten.

Grote internationale
gemeenschap
Ondanks deze minder leuke

afloop had Frans het in Taiwan
prima naar zijn zin. 'Het werk was
uitdagend. En ondanks de nodige
problemen die ik er af en toe
tegenkwam, heb ik er altijd met
veel plezier gewerkt. Ook privé
hadden we het goed naar onze
zin. Taiwan heeft een grote inter-

nationale gemeenschap en het
gros van de mensen praat Engels
of spant zich in om met je te
communiceren. Ook de hele

bedrijfsvoering was in het Engels.
Ria had veel contacten met vrou
wen van diverse nationaliteiten en
deed mee aan allerlei activiteiten.'

Bruggenbouwer
Na een jaar in Nederland te heb
ben gewoond, lokte het avontuur
opnieuw. De Joint Venture met
LG was inmiddels een feit en

LG.Philips Displays was op zoek
naar mensen die als bruggenbou
wers tussen Eindhoven en Gumi

wilden fungeren. Samen met Jos
Henrichs nam Frans Tol deze

uitdaging met beide handen aan.
Het werd hem echter al snel

duidelijk dat wonen en werken in
Korea heel anders is dan in

Taiwan. 'Het grootste deel van de
Koreaanse medewerkers commu

niceerde heel slecht in het Engels,

in beeld ~



Ria in geanimeerd gesprek met jamie, een Koreaanse vrouw.

Op de achtergrond het 20 verdiepingen tellende appartementenblok

waar het echtpaar Tol tijdens hun verblijf in Gumi woonde.

ondanks hun jarenlange lessen. Wij
hadden ook elke dag Koreaanse
les, maar het is geen taal die je
gemakkelijk leert. Dat gaf natuur
lijk beperkingen aan de functie die
ik in DEG kon vervullen.'
Ondanks de taalbarrière lukte het

Tol toch om in de twee jaar dat
hij in Gumi werkte een wezenlijke
bijdrage te leveren als assistent
projectleider voor het internatio
nale stuk van het CDT SuperSlim
project. 'Mijn hoofdtaak was
representatie van het project naar
het internationale management,
klanten en toeleveranciers. Dat

ging me bijzonder goed af en ik
heb er ook veel plezier in gehad.'

Eén ontwikkelorganisatie
In het begin vond Tol het lastig om
voldoende toegevoegde waarde
aan de integratie van PPD en DRL
te lever~n. 'Ik werkte in CDT,
maar deze projecten hadden wei
nig aandacht in Eindhoven en de
samenwerking tussen PPD en DRL
verliep stroef.'

Frans en Ria Tol boven op de Geumosan,

de hoogste berg bij Gumi (976 m).

'Waarschijnlijk had dit ook te
maken met de verschillende struc

turen van beide ontwikkelorgani
saties', denkt Tol. 'DEG is een pure
ontwikkelorganisatie terwijl DEE
ook veel aandacht besteedt aan

ondersteuning van klanten en
fabrieken.' Pas de laatste maanden

is hier volgens hem verandering in

gekomen. 'Sinds Wim Brouwer
hoofd van de totale ontwikkel

organisatie is', legt hij uit. 'De ont
wikkeling in Gumi en in Eindhoven
vormen nu één ontwikkelorganisa
tie. Functies die eerst naast elkaar

bestonden, zijn nu samengesmeed.
Zo is er één groep die zich bezig
houdt met de ontwikkeling van
kanonnen en één groep die zich
richt op deflectie-units. Elke groep
heeft nu een één koppige leiding
met een tweede man op de
andere locatie. Vanuit onze

Koreaanse expertise hebben wij
Wim Brouwer hierover kunnen
adviseren.'

Ijzeren discipline
Het Nederlandse poldermodel,
waarin overleg en consensus de
boventoon voeren, heeft volgens
Frans Tol in Korea weinig kans van
slagen. 'In Korea is een baas nog
een echte baas. Er moet afstand

zijn tot de medewerkers en er
worden regelmatig machtsmidde
len gebruikt om gehoorzaamheid
af te dwingen. Koreanen willen
gewoon af en toe de knoet voe
len.' Ondanks deze andere manier

van werken, heeft Tol veel respect
voor hetgeen de Koreanen in
korte tijd hebben bereikt. 'Zij heb
ben in vijftig jaar tijd van Korea
van een door oorlog verwoest
land een industriële grootmacht
gemaakt. De Koreanen zijn ge
wend om te vechten en hebben

een ijzeren discipline. Deze eigen
schap heeft hun land zeker geen
windeieren gelegd.'

Beperkte contacten
Niet alleen in het werk ook privé
liep het echtpaar Tol in Gumi tel
kens weer tegen de taalbarrière
aan. 'Ons privé-leven in Korea was
heel anders dan in Taiwan. In
Taiwan maakten we onderdeel uit

van een internationale gemeen
schap. Daartoe behoorden ook
mensen van buiten Philips. Zowel
Ria als ik hadden daar een grote
verscheidenheid aan contacten.

Van jong tot oud en van "mede
expats" tot Chinezen. In Korea
daarentegen beperkten onze con
tacten zich veelal tot de andere

expat-families Uos en Trees
Henrichs en Arend en Nathalie

van Dam).Van de Koreaanse vrou
wen spraken maar weinig vrouwen
Engels.Voor Ria was het dus best
wel moeilijk om contacten met
Koreaanse vrouwen te leggen. Ze
gaf Engelse les aan wat Koreaanse
vriendinnen en deed mee aan
bloemschikken en schilderen.

Maar Gumi is niet gemakkelijk
voor expat vrouwen.'

'Normaal'
Ondanks dat het echtpaar Tol in
Korea af en toe moest doorbijten,
hadden ze deze tijd niet willen
missen. 'Het was een buitenge
woon boeiende tijd in ons leven.
Zowel in mijn werk als privé heb
ik hier veel geleerd', aldus Frans.
'Nu we weer terug zijn in
Nederland zeggen we vaak tegen
elkaar. "Alles is hier weer zo
normaal".'



René Huijben, glastechnoloog GDE:

'Forse besparingen door hergebruik oud tv-glas'
Met ingang van I januari 2005 wordt de richtlijn WEEE (= Waste Electronic,

Electrical Equipment) van kracht. Deze door de EU opgestelde richtlijn schrijft voor

dat de maker van elektronische apparatuur vanaf deze datum verplicht 70% van zijn

producten moet recyden. 'Vanuit milieu oogpunt, maar ook vanuit kostenoogpunt is

dit een goede zaak', meent glastechnoloog René Huijben. 'Wij hebben hier een voor

schot op genomen door te starten met het recyden van tv-glas. 'In Brazilië leverde

dit in 2003 een besparing van I miljoen Euro op.'

Als glastechnoloog bij Glass
Development Eindhoven, onder
zoekt Huijben op welke wijze
beeldbuisglas het beste kan
worden hergebruikt. 'Van al het
overige glas dat we gebruiken
wordt 90% al gerecycled, dus
waarom zou je het glas van de
beeldbuis niet hergebruiken', aldus
de glastechnoloog. 'Het glas van

René Huijben bij de containers met conus- en schermgfas.

een beeldbuis bestaat voor 35 tot

60% uit glas en verder uit andere
grondstoffen zoals zand en soda.
LPD streeft ernaar in 2005 voor

de productie van schermglas en
conusglas zoveel mogelijk gebruik
te maken van gerecycled glas.'

Chemische samenstelling
Bij het recyclen van glas wordt
onderscheid gemaakt tussen
schermglas en conusglas. De
chemische samenstelling van
beide glassoorten is verschillend.
Zo komt in schermglas onder

andere barium en strontium voor,
terwijl conusglas voor ruim 20%
uit lood bestaat. De chemische

samenstelling van schermglas luis
tert het meest nauwkeurig. Zo
kan de kleinste hoeveelheid lood

of het geringste zandkorreltje al
leiden tot uitval in het productie
proces. Huijben: 'Dat betekent dat
wij voor de productie van scher
men alleen gerecycled schermglas
kunnen gebruiken.Voor de pro
ductie van conusglas moeten we
ook voorzichtig zijn. Dit glas mag
slechts voor maximaal 10% uit

"oud schermglas" bestaan van
wege de specificaties die afgespro
ken zijn met de klanten. Recycled
glas kan metalen bevatten die
schadelijk kunnen zijn voor de
conus oven.'

Oude TV's
Glas bestemd voor hergebruik in
de beeldbuis is afkomstig van uit
valproducten van de glasfabrieken
en de beeldbuizenfabrieken en van
oude beeldbuizen ook wel 'End Of

Life (EOL)-producten' genoemd.
Het glas afkomstig uit de eigen
glasfabriek is volgens Huijben het
meest eenvoudig te verwerken.
'Het is schoon en we kennen de

chemische samenstelling. Dit geldt
min of meer ook voor het glas
afkomstig van onze eigen beeld
buizenfabrieken.' Anders is het

volgens hem gesteld met 'EOL
producten' oftewel 'oude beeld
buizen'. 'Dit glas is afkomstig van
bedrijven die oude TV's recyclen.
Deze TV's zijn soms wel 10 tot
20 jaar oud. Hierdoor is de
chemische samenstelling van dit
glas vaak verouderd en zeer
divers omdat het TV's van ver-

schillende leveranciers betreft.
Bovendien wordt het scherm- en

conusglas door de recyclebedrij
ven niet van elkaar gescheiden
waardoor één grote berg gemengd
glas ontstaat.'
Enkele recyclebedrijven zijn op dit
moment bezig met het ontwikke
len van een geautomatiseerd pro
ces om scherm en conus zodanig
te scheiden dat beide soorten glas
los van elkaar kunnen worden

hergebruikt. 'Voor 2005 zou dit
operationeel moeten zijn', aldus
Huijben.

'Recycling of EOL-glass'
Het aanbod op de wereldmarkt
van gescheiden scherm- en conus
glas is gering. 'Omdat gescheiden
glas eenvoudiger is om te verwer
ken dan gemengd glas azen alle
glasfabrieken hierop', legt Huijben
uit. 'Gemengd glas daarentegen is
volop beschikbaar.' Ondanks de
nadelen die volgens hem kleven
aan het hergebruik van gemengd
glas blijft het uit kostenoogpunt
toch bijzonder interessant. 'In
oktober 2002 zijn we gestart met
het project "Recycling of EOL
TV-glass". Dit project liep tot
eind 2003 en wordt voortgezet
in 2004. We onderzoeken hoe je
EOL-glas het beste kunt bemon
steren en hoe je deze monsters
vervolgens het beste kunt analyse
ren. Op basis van deze analyse
bepalen we of dit glas geschikt is
om te hergebruiken en welke
chemische toevoegingen nodig
zijn.' Met het project zijn tot nu
toe goede resultaten bereikt. 'Het
hergebruik van glas heeft LPD tot
nu toe geen windeieren gelegd. In
Brazilië hebben we hiermee een

besparing van één miljoen Euro
gerealiseerd en in Aken van een
half miljoen Euro. In Aken hopen
we in de toekomst zelfs nog meer
voordeel te behalen omdat de

productie-capaciteit hier groter is
en omdat het te recyclen glas
dichter bij huis verkrijgbaar is.'
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BoM Busten
Het glasrecycle-project in Brazilië
maakt ook onderdeel uit van het

'BoM Busters' project. In dit ver
beterproject wordt gekeken hoe
de Bill of Materials (BoM), ofwel
de kosten van grondstoffen van de

glasfabrieken in Brazilië verlaagd
kunnen worden. Het hergebruik
van oud glas maakt hier een
belangrijk onderdeel vanuit.
De resultaten van het BoM

Busters project leverde het team
tijdens de finale ronde van de

Excellence Olympics een trofee
en een cheque van 1000 USD op.
J.1.Son, de nieuwe voorzitter van
de Raad van Bestuur van LPD,
overhandigde het team deze
'prijzen' februari jl. in de glas
fabriek in Aken.

Foto 's, maar ook bijschriften gezocht

Wie helpt het erfgoed van Strijp 11te bewaren?
Jos Kastelijns (54) en Arie van den Oijssel (42) delen nogal wat gemeenschappelijk

heden. Zo werken ze beiden als meetassistent Operations bij OEE, ze houden

beiden van fotografie en ze hebben een bovengemiddelde belangstelling voor het

verleden. Samen hebben zij het plan opgevat om fotomateriaal van deze plant te

verzamelen en eventueel te bundelen op CD-rom. Intussen hebben de hobbyisten al

heel wat materiaal verzameld dat aan hun eisen voldoet. Want, het gaat ze niet om

productafbeeldingen. Er moeten mensen op staan die aan het werk zijn.

Jos Kastelijns heeft van jongs af
aan in het besef geleefd dat wat
heden is, er morgen niet meer
hoeft te zijn.Als jonge knaap legde
hij met zijn AGFA Clack al brug-

Arie van den Dijssel (I) en Jos Kastelijns tonen

voorbeelden van hun fotocollectie.

gen en gebouwen vast, die later
verdwenen. Toen hij in 1990 van
Elcoma aan de Emmasingel hier
heen kwam, was hij nog te
bescheiden om persoonlijke herin
neringen die toen in de pruIIe
mand verdwenen, mee te nemen.
'Ik was toen nog niet "strant"
genoeg om te zeggen dat ik die
zaken graag wilde bewaren.' Vanaf

het moment dat hij veel zag veran
deren op Ra en RA, voelde hij de
behoefte om zaken vast te leggen
extra sterk. Omdat hij niet
opnieuw wilde meemaken dat er
zaken verloren gingen, is hij zelf
aan het verzamelen geslagen.
Toentertijd heeft hij aan de bewa
king gevraagd om op het erf te
mogen fotograferen. 'Ik wilde het
heden gewoon vastleggen voor
later.'

Glasfabriek
Collega Arie van den Dijssel foto
grafeert zelf ook, maar niet zo
veelvuldig als Kastelijns. Hij wil
vooral het verleden opnieuw bele
ven aan de hand van de foto's. Hij
is vooral geïnteresseerd in de
industriële archeologie. Het gaat
hem om het vastleggen van de
rijke historie van productieproces
sen.Vanuit de tijd dat hij bij
Optiek werkte, kent hij het pro
ductieproces op RU,waar de pers
en de oven van de Glasfabriek

stonden. 'Dat was machtig mooi
om te zien. De Glasfabriek was

een prestigeproject voor Philips
en Frits Philips liep daar geregeld
rond. Als je nu ziet dat er dode
duiven liggen waar vroeger één en

al bedrijvigheid heerste, dan raakt
me dat.' Van den Dijssel kwam
vroeger zo vaak op RU dat hij het
pand als zijn broekzak kent, inclu
sief allerhande tussengangetjes.
Zijn fotograferende collega nam
hij geregeld mee op sleeptouw
door de spelonken van RU.

Passende bijschriften
Inmiddels heeft een enkele ver

trekkende collega al een cd-rom
met een selectie aan bedrijfsfoto's
ontvangen. En, hoewel er onder
tussen het nodige materiaal verza
meld is, houdt het duo zich nog
steeds aanbevolen voor werk van

anderen. Zij zoeken niet alleen
foto's van mensen die aan het

werk zijn, maar ze zijn ook geïnte
resseerd in foto's van het interieur

(gangen, liften, kantoren enz.) en
exterieur van de gebouwen, als
mede het terrein in het algemeen.
Ook is er belangstelling voor de
bijschriften. De twee historische
hobbyisten zouden het gezellig
vinden als bijvoorbeeld gepensio
neerden eens in de fotoboeken

zouden willen snuffelen om afge
beelde personen en productiepro
cessen van een passend bijschrift
te voorzien. In film of geluidsfrag
menten zijn de beide meetassis
tenten niet zozeer geïnteresseerd.
'We willen het wel nog een beetje
kunnen overzien. Anders raken we

het overzicht kwijt.'
Arie van den Dijssel is bereikbaar
op tst. 481 en Jos Kastelijns op
tst.457.



IT besteedt 'The Excellence Olyrnpics program prijs' aan project in India

Centrum biedt gehandicapt kind
kans op nieuw leven

Je wint duizend dollar in een loterij of wedstrijd. Wat doe je ermee? Projectleider

Paul Beekman (lT manager LPD infrastructure) hoefde niet lang te denken. De

duizend Euro, die hij won met het BIC 100 team in het kader van 'The Excellence

Olympics program 2003', gaat naar een project voor gehandicapte kinderen in India.

'Silvia Wouters, een van onze medewerksters, heeft zelf een aantal weken met dit

project meegelopen. Hierdoor weten we zeker dat het bedrag op de juiste plaats

terechtkomt en de overhead minimaal is. Dit was ook het doel van het BIC 100

project: de overheadkosten minimaliseren.'

Een animator van het Centrum leert

een meisje hoe zij haar spalken aan
kan brengen.

Werkplaats
Het centrum heeft inmiddels

vijfduizend 'klanten' verdeeld
over een groot aantal dorpen.
De benodigde financiën zijn
grotendeels afkomstig van
sponsorgelden. 'In het voorjaar
2004 start het centrum met de

bouw van een werkplaats waar
hulpmiddelen, zoals spalken en
kunstbenen, kunnen worden
gerepareerd. De kosten voor
de bouw van de werkplaats
bedragen 10.800 US dollar.
Daarbij komt nog 4.000 US
dollar voor het gereedschap.
'Met de 1.000 US dollar die wij
als LPD aanbieden, dragen wij
toch een aanzienlijk steentje aan
dit project bij', aldus een tevreden
Harry van Laere (team lid
BIC 100 project).

de verschillende dorpen om
gehandicapte kinderen 'op te
sporen' en te begeleiden. 'In de
Indiase cultuur worden gehandi
capte kinderen vaak gezien als
een schande of een straf Gods.
Daarom worden ze uit schaamte

nogal eens verborgen gehouden',
vertelt Silvia. 'Zo maakten we tij
dens ons verblijf in het centrum
kennis met Kopal. Dit vijfjarige
blinde jongetje was 3 jaar niet
buiten geweest. De medewerk
sters van het centrum hebben
hem alles moeten leren: van

lopen, praten tot het gebruik
van de wc. Nu gaat hij naar een
speciale school.'

Voldoening
Een groot aantal gehandicapte
kinderen heeft inmiddels dankzij
de hulp en begeleiding van het
centrum een nieuw leven opge
bouwd. 'Veel kinderen hebben

door middel van spalken of kunst
benen weer leren lopen', vertelt
Silvia. 'De animators leren hen

hoe zij deze hulpmiddelen aan
kunnen brengen en hoe zij hier
mee kunnen oefenen. Regelmatig
komen de animators terug om
te zien welke vorderingen deze
kinderen hebben gemaakt.' Het
werk van de animators is inspan
nend, maar geeft wel veel voldoe
ning, weet Silvia uit ervaring.
'Omdat enkele animators zelf

gehandicapt zijn, weten zij
precies hoe zij het beste met
deze kinderen om kunnen gaan.'

De afdeling IT won het geld
bedrag il\ het kader van de actie
BIC 100. Dit project bestond uit
verschillende onderdelen.
'Omdat we de maximaal haalbare

bezuiniging per onderdeel hadden
behaald (deze was samen met het
organisatieadviesbureau McKinsey
ingeschat) ontvingen wij een
"prijs" van 1.000 US dollar', aldus
Paul Beekman. In plaats van dit
bedrag te verdelen onder de
teamleden besloten we het aan

een goed doel te geven.'

Blind jongetje
Het centrum 'Helen Flaghrity
School for the Blinds' ligt in
Kallikulam in het uiterste zuiden

van India, midden op het platte
land', vertelt IT-medewerkster

SilviaWoutèrs. 'De dichtstbijzijnde
stad ligt op 50 km.' De twintig
'animators' (medewerksters) van
het centrum reizen dagelijks naar

Enkele animators met elkaar in gesprek.
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