
Boodschap Wim Brouwer

Aantal arbeidsplaatsen geleidelijk aanpassen
•••

aan actIvIteIten
Het was dringen geblazen donderdagochtend

3 juni jl. op RA tijdens de 'Future of our Site-mee

ting'. Ruim 400 medewerkers waren aanwezig om

te luisteren naar Wim Brouwer die als bestuurder

van LPDE in alle openheid de toekomstplannen

voor DEE, PTE, GDE en de bijbehorende Shared

Service Centra toelichtte. Deze toekomst, zo

meldde hij, is gebaseerd op een consoliderende

CRT-markt. Dit brengt op termijn minder werk

met zich mee voor de vestiging in Eindhoven. De

bezetting wordt de komende jaren aangepast aan

deze activiteiten. Het komende jaar betekent dit

dat er ongeveer 35 tot 40 mensen binnen DEE,

PTE, GDE en de Shared Service Centra naar een

andere job uit moeten zien, dit via het Task &

Find concept. Het management wil dit realiseren

zonder gedwongen ontslagen.

Ruim 400 medewerkers luisterden in een bomvolle kantine op RA
naar de speech van Wim Brouwer.

verloren gaan. Wel is het zo dat de
Research & Development-activitei
ten steeds meer in de richting van
engineering zullen verschuiven.
Daarnaast zullen de MI-activiteiten

(Manufacturing Improvement) in
de toekomst meer en meer door

de fabrieken zelf gedaan worden.
Het accent zal dus verschuiven

van innovatie naar engineering.
Brouwer illustreerde dit als volgt:
'Als het materiaalverbruik op 125
ligt (zoals bij de aanloop van een
nieuwe fabriek) kan er veel goed
werk vanuit Eindhoven gedaan
worden. Echter als dit verbruik op
103 ligt moet je "onder de machi
ne wonen" om daar nog verbete
ring in aan te kunnen brengen. Dit
kan alleen maar lokaal gebeuren.'

De marktontwikkeling voor beeld
buizen schetste Brouwer als volgt.
'De markt voor TV's groeit. Deze
groei wordt veroorzaakt door de
nieuwe technologieën. De CRT
markt consolideert. In aantallen
stabiliseert de CRT-markt maar

vanwege de prijserosie neemt de
waarde af. Daarom moeten we

goed nadenken over de toekomst
van de Eindhovense activiteiten,

waarin de belangen van de mede
werkers en het bedrijf goed tot
hun recht komen.' Brouwer

benadrukte in zijn presentatie dat
LG.Philips Displays de nummer
één-positie wil behouden, en dat
er dus ook goede medewerkers
nodig zijn in Eindhoven.
Er mogen geen competenties
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Inmiddels hebben de bonden inge
stemd met de plannen en het
OR-pre-advies is omgezet in een
positief advies. Daarna is gestart
met het informeren van de mede
werkers die tot de eerste 'Task &

Find' -groep behoren.

PTE, GDE en de SSC's op afzon
derlijke locaties nog een toe
lichting door hun respectievelijke
managers. Wie daarna nog met
vragen zat, kon nog dezelfde dag
terecht op intranet voor een uit
gebreide Q&A (Question- and
Answer) en een kopie van de brief
van Brouwer.

de loopbaanontwikkeling. Brouwer,
die alle tijd voor het beantwoor
den van de vragen uit de zaal nam,
wees er op dat de gekozen tijdfa
sering in zijn presentatie van
2004-2008 niet betekende dat er

na 2008 geen toekomst meer is.
De tijdspanne 2004-2008 is in
overeenkomst met de standaard

reviewperiode van LG.Philips
Displays. De eerste twee jaar van
deze periode is beter te overzien
dan de laatste twee. Voor deze

periode is het meer een tendens.

• De DEE-reorganisatie is beëindigd. Zo'n 60% heeft een andere
baan gevonden terwijl ze nog bij LPDE werkten. Ook daarna
vinden mensen nog een baan, maar daarvan ontbreekt het over
zicht. Eind mei zat DEE dicht bij de te bereiken target van 204
medewerkers.

• De reorganisatie van PTE is afgerond. Ook hier is sprake van
een zelfde percentage banenvinders. Eind mei was de personeels
stand van PTE 10I, waarmee het doel van de reorganisatie
bereikt is. Nu wachten we met spanning wanneer het Iran
Project van start zal gaan.

• Van Glass Development (GDE) heeft één man zeker een baan
voor één jaar, de twee andere GDE-collega's werken er hard aan,
maar zijn nog niet succesvol geweest.

• De studie aangaande benchmarking F&A heeft geresulteerd in
een outsourcing project waarbij de standaard routinematige F&A
processen van LPD wereldwijd zullen worden gecentraliseerd in
shared service centers van Capgemini in Krakau (Polen) en
Guangzhou (China).
De ondernemingsraad heeft een adviesaanvraag gekregen aan
gaande dit onderwerp. Voordat advies uitgebracht zal worden,
moeten er heldere afspraken gemaakt worden met de bestuur
der over bemiddeling van betreffende medewerkers.

• Employability en de toekomst van onze site Eindhoven
heeft de volle aandacht. Eind mei heeft de OR een adviesaan

vraag gekregen met de titel Mobiliteit LPD Eindhoven aangaande
de afbouw van de site Eindhoven, wat geresulteerd heeft in de
Townmeeting van 3 juni. In de tussentijd zal iedereen wel geïnfor
meerd zijn, wat e.e.a. voor hem of haar betekent.

• Het Eindhoven management heeft in een instemmingverzoek
gevraagd om invoering per I mei van het 'Uren op jaarbasis
model'. Echter hier waren nog wat aanvullende discussies met
de bestuurder voor nodig. Dit geldt ook voor het instemmings
verzoek om tussen Kerst en Oud en Nieuw vijf collectieve ver
letdagen te plannen.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over het bovenstaande,

kunt u contact opnemen met Wil Robben, voorzitter OR, tel. 371
of 06-5/687121

Q&A site
Na de plenaire meeting op RA
kregen de medewerkers van DEE,
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Positieve
manier
Gedwongen
ontslagen en
constante her

structu reri ng
willen we niet
meer, zo stelde
Brouwer. 'Dit

brengt -zo is
gebleken- voor de medewerkers
én voor het bedrijf teveel negatie
ve effecten met zich mee. We wil

len dit traject juist op een positie
ve manier in gang zetten en samen
tot een goed einde brengen. We
kiezen voor employability en
maken ieder jaar een indeling in
een 'Task & Find'- en een 'Please

stay' -groep. De eerstgenoemde
groep dient zich naast zijn dage
lijkse werk bezig te houden met
het' zoeken naar een nieuwe baan.
Tijden.s het beantwoorden van de
vragen uit de zaal gaf Henk Heijnen
(HRM Europe) te kennen dat
niemand zich zorgen hoefde te
maken, maar dat de Task & Find

groep actief bezig moet zijn met

Beste lezer,

Abseilen langs loodrechte bergwanden , vrijwilligerswerk in India,
duiken in exotische wateren, fietsen inVietnam, cultuur snuiven in
Egypte of 'all inclusive' naar Turkije. Het is een willekeurige selectie
van hoe onze medewerkers hun vakantie beleven. Dat dit in schril

contrast staat met het weekje kamperen op de Veluwe of de drie
dagen kermisvieren uit de beginperiode van onze beeldbuis hoeft
geen betoog. Grenzen bestaan bijna niet meer, we willen steeds meer
ontdekken en het moet steeds uitdagender zijn.
De onderlinge verschillen in activiteiten en bestemmingen ontstaan
doordat ieder individu de keuze maakt die het best bii hem of haar
past. Eigenlijkverschilt dit niet zo heel veel met onze manier van
werken, ook hierin zoeken wij steeds naar vernieuwingen en gaan we
nieuwe uitdagingen aan. Ook zal de medewerker voor de toekomst
een keuze moeten maken die het beste bij hem of haar past en net
als bij het vinden van een vakantiebestemming zal hij of zij in deze
keuze kunnen worden begeleid .
In dit nummer van 'In Beeld' gaan wij in op het onderwerp
employability en brengen wij u verder weer een interessante mix
aan artikelen.

Wij wensen u weer veel informatief leesplezier en indien u nog op
vakantie gaat wens ik u ook namens de andere redactieleden een
prettige vakantie toe.

Ton Danes

Redactieraad Piet Arkesteijn RAF 5;Ton Danes RE p;

Rob van der Schee TZ 3; Jaklien Verbaarschot RE p;
Silvia Wouters RAF 5.

Redactiesecretariaat Rosalie van Amelsvoort RE p,
kamer 65, tel. 040-2304680

Correspondenten Jan Hermans GOE TZ p;

Hans van Oeffelen OEE RAF 4; Jos Rijnders MIE RAU I;
Wil Robben (vz) OR RAF p.

Journalistieke productie Désiree Meijers en
Marion van den Moosdijk. Eindhoven, 040-2070677, mexin@iae.nl

Vormgeving, lay-out en grafische productie
Cendris Utrecht

Fotografie Ber van der Vleut



Jan Jaap Boa/bergen, manager Equipment Engineering PTE:

'Hoofdpijn bij fabrieken voorkomen'
De PTE heeft de laatste jaren de nodige reorganisaties meegemaakt. Dit heeft ook

consequenties voor de aard van de werkzaamheden. 'Met de veel kleinere club die

we nu zijn kun je het hele traject niet meer oppakken', aldus Jan Jaap Baalbergen,

manager van de afdeling Equipment Engineering PTE (ruim 30 medewerkers). 'We

moeten ons concentreren op onze kerntaak: het vinden van oplossingen voor equip

ment problemen en vragen vanuit de fabrieken. Werkzaamheden als design, constru

eren en installeren besteden we nu uit aan buitenfirma's. Het specificeren, begelei

den, sturen, de planning in de gaten houden en de afname horen wel op ons bordje.

En terecht. In de hoofden van onze mensen zit immers honderden jaren ervaring.'

Jan Jaap Baalbergen volgde begin
dit jaar Mathijs de Wilde op, die
nu Nep~co leidt. Daarvoor werkte
hij negen jaar in Sittard als
manager Development and
Manufacturing Systems (DMS). De
overstap van Sittard naar
Eindhoven was voor hem wel even
wennen. 'In Sittard werkte ik in
een kantoor boven de fabriek',
vertelt de EE-manager. 'De hele
dag door hoorde ik daar de
machines stampen. Die druk mis ik
hier soms. Bovendien was je bij
eventuele vragen of problemen
altijd in de buurt:

Jan Jaap Boa/bergen.

Levensbelang
Boven de fabriek 'wonen' brengt
volgens hem echter ook nadelen
met zich mee. 'In de fabriek ligt de
nadruk op de productie die van
daag nog moet worden gehaald.

Hierdoor ontstaat een spannings
veld tussen productie en ontwik
keling. De introductie en het ver
beteren van producten en proces
sen wordt door de productie vaak
gezien als een noodzakelijk kwaad.
Als ontwikkel manager zit je hier
middenin. Je moet de productie
overtuigen dat vernieuwingen
noodzakelijk zijn om voorbereid
te zijn op morgen en tegelijkertijd
zorgen dat zij hier vandaag zo min
mogelijk last van ondervinden. Dat
kan alleen door de aanpassingen in
de fabrieken feilloos te laten ver

lopen.'
In zijn huidige functie loopt
Baalbergen in Eindhoven op het
intern vlak niet tegen deze proble
men aan. 'Bij PTE hoef ik de men
sen niet te overtuigen dat nieuwe
ontwikkelingen noodzakelijk zijn,
maar we moeten wel voorkomen

dat de IPC's hoofdpijn krijgen. Een
goed stuk werk op tijd afleveren
waardoor de relatie met de

fabrieken goed blijft, is dan ook
van levensbelang.'

Grote klussen
De grootste klussen waarmee de
club van Baalbergen zich op dit
moment bezighoudt, zijn het Alam
Ara project in Iran en een aantal
projecten voor de Brazilië Europa
Organisatie (BEO) van Cor van
Otterloo. 'We verwachten nog
deze zomer voor Iran van start te

gaan', legt Baalbergen uit. 'We zijn
al druk bezig met de voorberei
dingen. We moeten straks een
compleet draaiende fabriek ople-

veren en ook nog eens de techno
logie overdragen. Dat vergt
natuurlijk het nodige van onze
mensen.'

Voor de BEO-organisatie houdt de
Equipment Engineering club zich
op dit moment o.a. bezig met het
upspeed project in Hranice en het
mechaniseren van de flowcoatlij
nen in Durham. 'Daarnaast zijn we
gevraagd om mee te denken over
het brengen van nieuwe produc
ten, zoals de Real Flat, naar
Brazilië', aldus Baalbergen.

Hergebruik equipment
Het verhogen van de efficiency
van de fabrieken (meer producten
maken met minder kosten) is vol
gens Baalbergen het doel waar
voor elke fabriek zich op dit
moment ziet gesteld. 'Samen met
onze collega's van MIE en DEE en
lokaal in de fabrieken bottlenecks

opsporen en verbetermogelijkhe
den zoeken is de eerste stap.
Vanuit onze equipment expertise
met goede, snelle en goedkope
oplossingen komen is de uitda
ging.' Als voorbeeld haalt hij het
flowcoatproject in Durham aan.
'Om de kosten in Durham terug
te dringen, wordt op dit moment
het flowcoatproces gemechani
seerd. Hiervoor gebruiken we
"oud equipment" van de fabriek in
Lebring. Het hergebruiken van
equipment heeft vanuit kosten
oogpunt grote voordelen, maar
vraagt wel een andere creativiteit
dan het ontwerpen van een nieu
we flowcoatlijn.'

Uitdaging
Baalbergen verwacht dat het Iran
project en de klussen voor de
BEO-organisatie de komende
twee, drie jaar veel werk voor zijn
club op zullen leveren. 'Op dit
moment zijn we de PTE-organisa
tie hiervoor aan het klaarstomen.

Ik zie dit als een grote uitdaging,
die ik graag met mijn mensen aan
wil gaan!'



Krachten interne keten bundelen

LPD kiest voor nieuwe organisatiestructuur

Enkele medewerkers van de BEO-organisatie, vlnr. Fernando Pretel Job,Thea Ruiten,
eor van Otterloo, Paul Baggen, Peter Hurtig en Henk Heijnen.

Sinds I maart is de organisatie van LPD een "operations" organisatie geworden. De

activiteiten zijn in drie complementaire regio's ondergebracht. Operations I omvat

China en Mexico, Operations 1 Brazilië en Europa en Operations 3 omvat Korea en

Indonesië. Komend vanuit een functionele organisatie, waar naast een wereldwijde

componentenorganisatie (CBC) de beeldbuizenfabrieken in twee hoofdgroepen

waren verdeeld (CRTI en CRT1), is na een jaar gekozen voor een andere organisa

tievorm. Cor van Otterloo, vice president van de nieuwe "Brasil Europe Operation"

(BEO) organisatie, en business engineer manager BEO Paul Baggen leggen uit wat de

reden is van deze nieuwe organisatiestructuur.

'Bij de organisatiestructuur waar
van we nu afscheid hebben geno
men, was het nadeel dat er sprake
was van .suboptimalisering.' Baggen
legt dit als volgt uit. 'In een interne
monopoliepositie houd je de prij
zen kunstmatig hoog. Als gevolg
daarvan gaan de mensen energie
steken in second sourcing, oftewel:
kan ik het elders goedkoper krij
gen? Voor de duur van een jaar is
dat prima. Het geeft een stimule
rend effect om barrières in de
hoofden van mensen te slechten.

Je bereikt een stuk
transparantie en er
ontstaat een net
werk. Het nadeel
ervan is dat som

mige beeldbuizen
fabrieken een
andere filosofie

gingen aanhouden
en teveel de

nadruk gingen leg
gen op deze
second sourcing.
Dit veroorzaakte
ook een bottle-

neck bij develop
ment resources,
die zowel de leve
ranciers Pianzhuan en

Vingis als de interne
fabrieken moeten
ondersteunen. Daarom heeft het

management besloten om compo
nenten- en beeldbuizenproductie
weer te integreren. De indeling
van de drie groepen is gebeurd op
basis van de productportfolio en
de markt. De regio's die geclus
terd zijn, zijn sterk complementair.'

Integrale verantwoordelijk
heid
Dat de oude structuur na verloop
van tijd zijn tekortkomingen had is
duidelijk, maar wat win je met
deze nieuwe organisatievorm?
Baggen: 'Door de focus op de
regio en de keten te leggen, profi
teer je van de ervaring van de
interne leveranciers die we een

tijd lang hebben blootgesteld aan
externe concurrentie.

Datgene wat zij hiervan geleerd
hebben, kunnen wij benutten in

onze interne keten. In de nieuwe

organisatievorm bundelen we de
interne krachten en krijgt de
interne keten de focus.

We proberen nu de integrale
verantwoordelijkheid van de
regio's aan te spreken.'

Geld verdienen
Van Otterloo vat de achterliggen
de reden van de organisatieveran
dering kernachtig samen met 'geld
verdienen'. 'We hebben ons voor

genomen om in de BEO-organisa
tie dit jaar het resultaat te verbe
teren van -53 miljoen Dollar IFO
in 2003 naar + 40 miljoen Dollar
IFO in 2004. Europa zal hiervan
een aandeel van + 25 miljoen
Dollar IFO voor haar rekening
nemen en in Brazilië verwachten

we 15 miljoen Dollar IFO te
bereiken.

In Europa is deze verbetering van
het resultaat afhankelijk van het
marktvolume en de te verwachten

prijserosie die in de tweede helft
van het jaar plaats vindt. Het zal
niet gemakkelijk zijn, want in
Europa overstijgt het aanbod nog
altijd de vraag en bestaat er een
risico van een prijzenoorlog tus
sen Thomson, Samsung en LPD.'

Van Otterloo hoopt de ambitieuze
doelstelling toch te halen, door
een nauwe samenwerking van
BEO met de Verkooporganisatie,
DEE en PTE. 'Wij moeten probe
ren om klanten aan ons te binden

door andere argumenten dan prijs
alleen.'
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Klantenbinding
Ook moet er volgens Van Otterloo
in de samenwerking tussen Europa
en Brazilië een soort leverage
plaatsvinden. 'Zo exporteren wij
14"en 20" beeldbuizen uit Brazilië

en zijn daarmee in staat om in
Europa het gehele product portfo
lio zowel in de breedte als in de

diepte aan te kunnen bieden (van
14" tot 32" en van SF tot RF).
Ook zetten we nieuwe product
ontwikkelingen als SuperSlim in,
om klanten aan ons te binden

(21 RF-SuperSlim).
Daarnaast streven we naar een

reductie op het gebied van
OCOO (Other Costs of Organi
sation)- en BOM (Bill of material)
kosten. De beeldbuizenfabrieken

zullen hierbij hun aandacht richten

op glas en metalen onderdelen.
De componentenfabrieken zullen
zich voornamelijk concentreren
op de kosten voor halffabrikaten
en grondstoffen. "Low Nickel
Steel" is daarbij de komende tijd
een van de thema's.' In Brazilië wil
men door kostenreductie en Goor

capaciteitsoptimalisatie groei gene
reren. Van Otterloo: 'Elke geredde
buis betekent winst. Zij moeten
naar een topcapaciteit van 6,9 in
plaats van momenteel 6,3 miljoen
beeldbuizen jaarlijks.'

Wayof working
De regio's Brazilië en Europa zijn
in de BEO-organisatie door het
management samengevoegd van
wege het feit dat ze complemen
tair zijn. Dit betekent echter niet

Deputy CEO
&COO
).1.50n

dat ze hetzelfde zijn. 'Er zijn wel
degelijk cultuurverschillen, maar
daar moet je pragmatisch mee
omgaan', stelt Van Otterloo.
'De verschillen zijn in kaart

gebracht en er is een "Way of
working" vastgelegd, alsmede een
vijftal huisregels. Een van de
belangrijkste regels in de nieuwe
organisatie is dat niet iedereen
alles met iedereen hoeft te

bespreken. Deze typisch Neder
landse manier van optreden kun
nen we ons niet meer permitteren.
We hebben snelheid, besluitvaar
digheid en een transparante
organisatie nodig. We moeten de
fabrieken zien als winstcentra met

Plantdirectors die ageren als
ondernemer.'

eoo Organisatie

Master Class scoort super in Sittard

Management en medewerkers enthousiast
LG.Philips Displays Sittard besloot eind vorig jaar om een Master Class op te zetten

om verbeteringen op de werkvloer te realiseren. Het uitgangspunt is:hoe beter de

fabrieksvloer georganiseerd is, des te beter de prestaties. Verbeterpunten die aan bod

komen zijn veiligheid, orde en netheid, kwaliteit en efficiënter werken. De bedoeling

;s dat alle inspanning langdurig leidt tot een schone en nette fabriek.

Productiemanager Stef Mullenders is erg enthousiast over de opzet, maar meer nog

over het enorme effect van deze Master Class. Ook Qualitymanager André Peeters is

hier erg over te spreken. <DeMaster Class pakt zeven verliesfactoren oftewel de

7 wastes* in de fabriek aan. Het geld ligt als het ware voor het oprapen op de vloer.'

'De wil om te verbeteren was al

wel aanwezig voordat de Master
C1ass startte', aldus Mullenders.
'Het probleem was alleen hoe we
dit moesten aanpakken. Ook ont
brak ons de voorbereidingstijd.'
Met de komst van plantmanager

Tony Stewart kwam er verande
ring in deze situatie. Vanwege de
positieve ervaringen met Master
Classes van Stewart in Blackburn,
werd besloten deze weg ook in
Sittard te bewandelen. Stewart die
een rotsvast vertrouwen in de

Genba Uapans voor werkvloer)
heeft, vond snel medestanders

voor zijn ideeën. Het geloof in de
noodzaak was immers al aanwezig.
Mullenders: 'Het verbeteren

houdt nooit op.Je hoeft niet ziek
te zijn om beter te worden, zeg ik
wel eens in dit kader.'

Do it now
Eigenlijk zouden dit soort verbe
terprocessen normaal moeten
zijn, stelt André Peeters.
Een positief voorbeeld zag hij eer
der in Roermond waar er gewerkt
werd volgens de leer van Suzaki.



Ster Mullenders (I) en André Peeters voor het Master C1ass bord.

~'

Deze staat voor een can-do men

taliteit, waarbij mensen in verbe
terteams werken. 'Dit gaat nog
wel eens mis omdat we teveel

willen beredeneren. Ook zijn we
meesters in het bedenken van uit

vluchten waarom iets niet gedaan
kan worden.' Daarom werkt de

opzet van de Master Class volgens
hem beter. 'We willen hetzelfde,
maar de weg ernaartoe is anders.
In de Master Class wordt geleerd:
no excuse, do it now.'

Medewerkers moeten van hoog
tot laag hiervan doordrongen
raken.'

Industry Forum
Voor de uitvoering van de Master
Class wordt in Sittard gebruik
gemaakt van de kennis en ervaring
van het Engelse trainingsinstituut
Industry Forum. Er is gestart met
een groep van twaalf mensen en
iedere maand komt er een groep
bij. Het streven is om minimaal
zo'n tachtig procent van de orga
nisatie in Sittard in 2004 getraind
te hebben. 'Het fijnste is als de
overige medewerkers op een

natuurlijke
wijze zich het
verbeterpro
gramma eigen
maken, via de
deelnemers aan
de Master
Class', aldus
Mullenders.

Sustai
nability
Het Master

Class proces
bestaat uit een

pre-diagnos
tiek. Tijdens
één dag wordt
er met behulp
van iemand van

Industry Forum het verbeterings
gebied oftewel de model area ver
kend. Tijdens de diagnositische

fase worden alle potentiële ver
betergebieden binnen de model
area in kaart gebracht. Dit gebeurt
aan de hand van Quality, Cost en
Delivery Measures (DTI 1998).
Een presentatie door de groep
aan onder meer het management
rondt deze fase af. Tijdens een
zogenoemde Checkday wordt
gekeken of alle gegevens en hulp
middelen aanwezig zijn om de vijf
daagse workshop uit te voeren.

De bedoeling is dat de groep tij
dens deze workshop een verbe
terplan opstelt. De coach
benoemt de verbetergebieden,
maar de groep stelt concrete ver
beterplannen op aan de hand van
hun eigen ideeën. De opdracht is
om klein te beginnen om dit in
een later stadium uit te breiden

en te verdiepen. Mullenders ver
woordt dit als volgt: 'We moeten
de succesjes op kleine gebieden
laten uitvlekken, om een door
braak te kunnen forceren.' Na de

workshop volgen er nog drie fol
low up sessies om een methodiek
op te stellen om de bereikte ver
beteringen te behouden. De alles
zeggende term die hiervoor
gebruikt wordt, is sustainability.

----------------
Iedere mening telt:

Werkvloer wordt in Master Class gehoord

Het management kan de mooiste plannen bedenken en deze in kleurige presentaties

verwerken; als de werkvloer de ideeën niet adopteert, wordt het helemaal niks. Met

de Master Class is dit risico nihil. Wie de operators in Sittard enthousiast hoort ver

tellen over hun persoonlijke ervaringen met de Master Class, ziet meteen het nut er

van en heeft ogenblikkelijk zin om ook mee te doen.

Gereedschapmaker Marcel
Tummers:
'Een blijvend proces'
Sustainability is één van de belang
rijkste elementen die de Master
Class tot een succes maakt. In het
verleden werden vaker verbeter

acties opgestart, maar na verloop
van tijd verwaterde dat altijd. Juist

dit is wat gereedschapmaker
Marcel Tummers toejuicht in de
Master Class. 'Ik heb al de nodige
dingen gezien en mee gedaan in de
vijftien jaar dat ik hier werk, maar
hier gaat het om een lopend en
blijvend proces, waardoor ik er
meer vertrouwen in heb.'
Tummers maakt deel uit van drie

in beeld

Moreel Tummers



teams bij de persen. Het SC*
team dat fundamenteel over orde

en netheid gaat, het OEE*-team
dat zich bezighoudt met rende
ment, capaciteit en logistieke pro
blemen en het kwaliteitsteam.

Sommige gereedschappen lopen al
jaren en zijn soms wat verouderd.
Als gereedschapmaker wil je altijd
wel dingen verbeteren. In ons
team hebben we drie bottlenecks

aangewezen. Je moet je eerst
focussen op één ding en dat
afwerken. We hebben inmiddels

gezien dat je met simpele ingrepen
zoals het ophangen van bijvoor
beeld trendcharts enorme verbe

teringen kunt realiseren. In de
pershal heeft iedere machine nu
een eigenaar zodat je weet bij wie
je moet zijn als aanspreekpunt.
Inmiddels zijn de kosten van uitval
per week van 500 euro uitval nog
maar I eu,ro.Tummers is een vuri
ge voorstander om zaken door
middel van plaatjes duidelijk te
maken. Het visuele aspect is heel
belangrijk, vindt hij. Zo maakte
teamlid Nicole Palm een klapper
met de voortgang van de Master
Class binnen de eigen groep.

Instructrice Jenny Martens:
'Engels was even wennen'

Voor Jenny
Martens die al

31 jaar in
Sittard werkt,
was Engels als
voertaal van de
Master Class in

het begin wel
even wennen.
'Ik had wel

ideeën in mijn
hoofd, maar ik
kreeg ze niet

Jenny Martens goed onder
woorden

gebracht.' Met hulp van de andere
groepsleden lukte dit wel en
inmiddels is ze aan het Engels
gewend. Ook wist ze in het begin
niet goed wat ze van de Master
Class moest verwachten, maar na
de uitleg van de trainers aan de
hand van een garage, werd het
haar duidelijk. 'In een garage moet
ook alles een eigen plaats hebben,
anders kun je niks terugvinden.
Het moet er schoon en netjes zijn
en alles moet weg wat er niet
thuishoort.' Inmiddels is haar

werkterrein beter georganiseerd.
De velgen (metalen onderdelen
nodig voor het productieproces)
liggen dichterbij en per computer
wordt bijgehouden wat er onder
tussen aan metingen verricht is.
Hierdoor wordt een hoop loop
werk en daarmee tijd en dus kos
ten bespaard. Jenny's enthousiasme
werkt aanstekelijk. Inmiddels zijn
ook de andere medewerkers bij
Automaten en Handwerk hele
maal in de ban van de Master
Class.

Marco Ermans:
'Resultaat mag er wezen'

Marco Ermans

Ook Marco Ermans, sinds l,S jaar
operator bij de Centreerbussen,
heeft ondertussen naar eigen zeg
gen al de nodige ervaring met
andere verbetersessies. 'Daarom

ging ik er open minded naartoe en
na te hebben deelgenomen aan
een voorronde en de Master

Class mag het resultaat er wezen.
Er wordt gebruik gemaakt van de
ideeën van de medewerkers en je
maakt gewoon sprongen vooruit.'
Marco's team moet zich bezighou
den met het orde en netheid pro
gramma Sc. 'We zijn begonnen
met machine 165 en na drie

weken is die nog steeds schoon.'
Hoe is dat gelukt? 'Met het team
hebben we een auditformulier

ontwikkeld en we vragen onze
manager ons werk aan de hand
van dit formulier te controleren.

Dat blijkt heel goed te werken:
stelt hij tevreden vast.
Ook is er een andere methode

bedacht om de uitval op te vangen
en te registreren, waardoor te
traceren is waardoor de fout

ontstaan is. Ook Marco volgde
met plezier de Master Class.
De tijd vloog voorbij.'

*7 wastes:
Idle time, Bad quality,
Operator Motion, Over
production, Inventory (voor
raden), Transportation and
Process.

*5C-:
SC is een structureel

programma voor Orde en
Netheid. Het betekent:

C1ear out, Configure, Clean
and Check, Conformity,
Custom and Practice
In het Nederlands: Scheiden,
Schikken en Sorteren,
Schoonmaken, Standaardiseren
en Stimuleren.

*OEE:
OEE is Overall Equipment
Effectiveness, dit is een maat
voor het output rendement
van een proces in relatie tot
beschikbaarheid, prestaties en
kwaliteit. Het wordt uitge
drukt in een percentage,
waarbij vanaf 85% in industrië
le omgevingen van World
C1ass gesproken kan worden.

• Met ingang van I mei heeft
Renny van den Heuvel onze
organisatie verlaten. Hij gaat
voor Philips Lighting een
ARBO-management sys
teem opzetten. Bij deze wil
hij iedereen bedanken voor
de fijne samenwerking.

• De OR heeft geen instem
ming gegeven voor vijf extra
collectieve verletdagen,
maar wel voor drie extra

dagen.
• De executive board heeft

groen licht gegeven voor
de introductie van de

32" WSRF SuperSlim.
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OR buigt zich over instemmingverzoek bestuurder

Flexibeler werken moet kosten drukken

'Vorig jaar is veel geld uitgegeven
aan het overwerk, uitzendkrachten

en het uitbetalen van niet opgeno
men vakantie- en verletdagen', legt
Wil Robben, voorzitter van de
GOR LPD, uit. 'Door flexibeler om

te gaan. met arbeidstijden hoopt
de bestuurder flinke besparingen
te bereiken. Het Uren Op
Jaarbasismodel (UOJ-model) is
hier een voorstel van. In het UOJ-

model dient elke medewerker op
jaarbasis 1736 uren te werken. De
uren kunnen hierbij oplopen tot
50 uur per week. Werknemers
kunnen hierbij verplicht worden
om in drukke tijden meer uren te
werken en in rustigere tijden deze
meeruren op te nemen. En ook
voor opleidingen kunnen ze ver
plicht worden uren in te leveren.
Uren worden in dit model pas als
overuren aangemerkt als ze boven
een eenmaal vastgesteld rooster
uitkomen. Dat zou in dit model
dus kunnen betekenen boven de

tien uur. Nu ligt de grens nog bij
8,5 uur.'

Stadskanaal en Sittard heel andere

uitgangspunten gelden dan voor
Eindhoven. Zo draait een groot
deel van de medewerkers in

Stadskanaal en Sittard ploegen
diensten terwijl in Eindhoven
alleen in dagdienst wordt gewerkt.
Dat houdt dus in dat de bestuur

der bij zowel de OR van Sittard,
Stadskanaal als Eindhoven een

apart instemmingverzoek in moet
dienen.'

Wil Robben, OR Eindhoven.

Flex-systeem Stadskanaal
In Eindhoven heeft de bestuurder

inmiddels een instemmingverzoek
bij de OR ingediend. 'In Sittard is
de bestuurder nog aan het aftas
ten wat er leeft', vertelt OR
secretaris Simon Slootbeek. 'Wij
hebben al een goede zet gedaan
door vanaf dit jaar de vaste vakan
tie in te ruilen voor een flexibele

vakantie. Hierbij moet in het eer
ste en vierde kwartaal negentig
procent van de bezetting aanwezig
zijn en in kwartaal twee en drie
ongeveer vijftig procent.'
In Stadskanaal geldt al langer een
flexibel vakantiemodel. 'Ook wer

ken we al langer met een eigen
ontwikkeld f1ex-systeem', aldus
OR-secretaris Menno Hilverts. 'In

dit systeem worden de "core func
ties" door vaste medewerkers

bezet. Als de planning laag is, wer
ken deze medewerkers ook op
plaatsen waarvoor weinig oplei
ding nodig is.

Antwoord GOR
Een speciaal voor dit doel opge
richte commissie 'Flexibiliteit' van
de GOR LPD, bestaande uit

Ronnie Bons (OR Eindhoven),
Menno Hilverts (OR Stadskanaal)
en Simon Slootbeek (OR Sittard),
boog zich over het instemming
verzoek van de bestuurder. 'De
GOR heeft inmiddels wel een ant

woord gegeven op dit verzoek,
maar nog geen
instemming',
benadrukt Wil
Robben. 'Het
antwoord komt
er in het kort

op neer dat wij
best willen pra
ten over het
flexibiliseren
van de arbeids

tijden, maar dat
het wel mini
maal aan het
raamwerk dat
door de GOR

Menno Hilverts, OR Stadskanaal. is opgesteld
moet voldoen.

Hierin staat onder andere dat de

flexibilisering niet strijdig mag zijn
met de

arbeidstijden
wet en de
CAO en dat er
niemand in
inkomensvolu

me op achter
uit mag gaan.
Bovendien
moet de flexi

bilisering niet
op LPD, maar
op lokaal
niveau gebeu
ren, omdat voor

Meer werken als er veel te doen is en minder werken in rustige tijden. Hierdoor hoe

ven er minder tijdelijke krachten te worden ingehuurd en kan overwerk zo veel moge

lijk worden voorkomen. Het bedrijfsresultaat kan zo worden verbeterd zonder dat het

gevolgen heeft voor het basisinkomen van de medewerkers. Dat is de gedachtegang

achter het voorstel 'Flexibiliseren van de Arbeidstijden'. Begin maart diende de

bestuurder van Nederland, Cor van Otterloo, hiervoor bij de Groepsondernemings

raad (GOR) LPD een instemmingverzoek in.

in beeld ;~



Simon Slootbeek, OR Sittard.

Bij een hoge planning
trekken we voor deze

plaatsen juist uitzend
krachten aan. Door deze
manier van werken kun

nen wij makkelijk up- en
downflexen zonder dat

dit ten koste gaat van de
kwaliteit. Deze wijze van
werken vraagt van onze
mensen wel een grote
allroundheid en flexibili
teit.' De OR in Stads-

kanaal staat volgens Hilverts
in principe niet afwijzend
tegenover het voorstel van een
Uren op Jaarbasismodel. 'Uit effi
ciency oogpunt vinden wij het een
goede zaak, maar de werknemers
mogen er financieel niet op ach
teruitgaan. Veel van onze mede
werkers vallen in functiegroep 20
waardoor een juiste vergoeding
van weekend- en overuren voor

hen erg belangrijk is.' 'Maar ook
op andere fronten willen we
zekerheden inbouwen', vervolgt
Hilverts. 'Zo moet er een goede
balans blijven tussen werk en
privé en ook mogen verworven
rechten, zoals zeggenschap van de
medewerkers over verletdagen,

Financiering rond

niet verloren gaan. Tot slot willen
we actief de derden markt gaan
benaderen om de continuïteit van

onze onderneming veilig te stellen.
Hiervoor is wel financiële onder

steuning van de LGPD-organisatie
noodzakelijk.'

Bezwaren
In Eindhoven buigt de OR zich
momenteel over het instemming
verzoek dat de bestuurder, Wim
Brouwer, voor Eindhoven heeft
ingediend. 'In dit verzoek staat een
aantal zaken waar wij als OR onze
bedenkingen over hebben', aldus
Wil Robben. 'Zo wil het manage-

ment werknemers ver

plichten de ongeveer 15
verletdagen die zij krij
gen in het kader van de
arbeidstijdverkorting in
rustige perioden op te
nemen. Ook met het feit

dat uren pas als overu
ren worden aangemerkt
als ze boven de 10 uur

per dag uitkomen, zijn
wij het niet eens. Deze
regeling heeft namelijk
niet alleen directe gevol
gen voor de uitbetaling

van overuren, maar heeft ook
invloed op het (flex)pensioen van
de medewerkers, daarnaast haalt
het ook de jus van het overwerken
af.' De OR in Eindhoven verwacht
eind mei met een definitieve

reactie op het instemmingverzoek
te komen.

Laatste nieuws!
Bij het ter perse gaan van dit
nummer is bekend geworden
dat het instemmingverzoek
'Uren Op Jaarbasismodel'
voor Eindhoven is ingetrokken.

Iran project definitief van start!
Het heeft enige tijd op zich laten wachten, maar het Iran-project gaat definitief

door! Dit bericht werd door Integraal projectleider Jon Richters en alle andere

betrokken partijen met vreugde begroet. De contracten waren reeds in 2002 gete

kend en er was al overeenstemming tussen de partijen. Vanaf dat moment kon de

klant aan de slag om de financiering rond te krijgen. 'Ieder land heeft daarvoor zijn

eigen methoden en gebruiken', weet Jon Richters. 'In Iran waren maar liefst vijf ban

caire instellingen bij dit proces betrokken, hetgeen de nodige tijd in beslag nam.' Op

16 maart jl. was het echter zover. Toch heeft de PTe in de tussentijd niet stil gezeten.

Zo is Jon Richters al vanaf vorig jaar vrijgesteld om aan dit project te werken.

De beeldbuizenfabriek Alam Ara

zal worden gebouwd in Marand,
een plaatsje in de streek
Azerbajdzjan,80 km ten noorden
van Tabriz, met ongeveer 100.000
inwoners. Als het gebouw inclusief
faciliteiten naar' verwachting het

tweede kwartaal van 2005 gereed
komt, kan er gestart worden met
het opstellen van de lijnen. LPD
levert in het Alam Ara-project
equipment, componenten en tech
nologische kennis. Hiervan neemt
de PTE vooral de kennis op het

gebied van de productie equip
ment voor haar rekening. DEE
tekent voor de expertise op het
gebied van product en proces.

Werk tot 2008
Het totale Alam Ara-project
bestaat onder meer uit een 21

inch-lijn voor Flat Square en Real
Flat. En hoewel het niet in het

contract staat, wordt deze lijn ook
geschikt gemaakt om er eventueel
SuperSlim op te produceren. Met
deze lijn wordt begonnen volgens
Richters, omdat 21" makkelijker
te produceren en het beperkt
gemechaniseerde lijnconcept een
voudiger is voor de ondersteuning
van het inleereffect voor een



Jon Richters is integraal projectleider voor het Iran-project.

compleet nieuwe organisatie, die
in totaal zo'n 2000 personen zal
gaan omvatten. Drie maanden
later volgt de 29" jumbolijn. Deze
kan Large en Jumbo buizen
produceren in Super Flat, maar
ook in Real Flat.Als er belangstel
ling voor is, dan later eventueel
ook nog in Slim of SuperSlim. De
totale capaciteit van de lijnen is
twee miljoen buizen per jaar.
Daarnaast komt er een fabriek
voor Electron Beam Devices, ofte
wel kanonnen en een fabriek voor
Deflectie Units. Tevens zal er een

unit worden ingericht voor tube
recycling.
Het komt erop neer dat de pro
ductie eind 2005 zal aanlopen.

••

•

Richters verwacht dat de SPP

(Start Pre Production) na de run
ning in wordt bereikt halverwege
het tweede kwartaal van 2006.

Daarna blijft nog tot 2008 een
management support functie voor
de sleutelposities en productie van
kracht. Jon Richters denkt dat hier
ongeveer elf man vanuit LPD voor
nodig zijn die gedurende langere
tijd in Iran zullen verblijven. Net
als bij andere fabrieken zal er ook
regelmatig technische ondersteu
ning gevraagd blijven.

Fasering
Op dit moment zet de klant nog
de puntjes op de financiële i,weet
Richters. Daar zijn nog een maand
of twee mee gemoeid. Intussen
houdt hij zich bezig met het vor
men van een projectteam. 'En dat
wordt weer een goed team dat
tegen een stootje moet kunnen.
Zo'n project staat of valt met de

kwaliteiten van een creatief en

gemotiveerd team dat alle proble
men die op ons afkomen, aan kan.'
De komende twee jaar zijn er
ongeveer dertig PTE'ers nodig.
Later, bij het aanlopen van de
fabriek en gedurende de eerste
tijd van het productiedraaien, ver
schuift dit in de richting van DEE.
Daarnaast zijn er nog eens zo'n
150 externe krachten nodig die
ondersteuning verlenen.

Inmiddels zijn er voor het project
drie PSU's (Project Start Ups)
gedefiniëerd. Rond de eerste helft
van juni zijn de sleutelposities in
kaart gebracht en ingevuld. Dit
wordt gezien als voorbereiding op

de samenstel

ling van het
complete pro
jectteam, de
projectomge
ving en de
belangrijkste
leveranciers .

De planning
voor deze
tweede PSU is
naar verwach

ting half juli
gereed.Als
daar groen
licht van de

klant op komt,
aldus Richters,
vindt de geza

menlijke PSU met Alam Ara daar
na in de loop van juli in Iran
plaats.

Ervaring
Het is een hele uitdaging als je
zo'n belangrijk project mag leiden.
Uiteraard heeft het management
bij de benoeming van de project
leider een weloverwogen besluit
genomen. Met Jon Richters heb
ben ze een ervaren kracht in huis

gehaald. Eerder deed hij onder
meer ervaring op als project
directeur en aansluitend eerste

plant manager in Hranice. Toch is
het Iran-project van een totaal
andere orde, vindt hij. 'In Hranice
werkte je hoofdzakelijk met en
voor collega's. Nu zitten we duide
lijk in een klant-leverancier relatie
en dat geeft heel andere verhou
dingen.Alam Ara is de klant en wij
de leverancier. Wat opvalt is dat je
moet zorgen dat de uitgaven en

inkomsten heel goed in balans
zijn.' Maar er zijn natuurlijk meer
verschillen. Sinds oktober vorig
jaar waren Jon Richters en zijn
vrouw Ludmila reeds vijf maanden
in Iran gestationeerd. Nu ligt het
zwaartepunt van het werk even in
Eindhoven. Over enige tijd zal dit
op fifty/fifty- basis zijn. En in de
laatste fase van het project zal het
echtpaar Richters weer semi-per
manent in Iran verblijven. Richters:
'Voor mij verandert er dan niet
zoveel. Of ik nu hier werk of daar,

maakt in principe niet zoveel ver
schil. Maar voor vrouwen vergt
het leven in Iran toch wel wat

meer aanpassing. Zo gaat mijn
vrouw in Iran de deur niet uit
zonder hoofddoek. Maar ik heb

gezien dat daar in Iran ook heel
creatieve en charmante mogelijk
heden voor zijn.'

Sportieve
'glas-traditie'

Vrijdag 18 juni vond de 1ge
Wielerklassieker Eindhoven

Winschoten plaats. Dit evene
ment is al jarenlang een echte
glas-traditie, waaraan naast
Philips Winschoten en PDLC
ook de glasgroep van
LG.Philips Displays enthous
siast meedoet. De start was

om 4:00 uur 's morgens vanaf
de poort van het T-complex.

Dit betekende dat eenieder,
na een fietstocht van 302 km,
aan het einde van de middag
in Winschoten arriveerde. Het

evenement werd gesponsord
door LG.Philips Displays GDE,
Philips Lighting Winschoten en
Philips Lighting PDLC. Van
GDE fietsten René Huijben en
Martin Hendriks mee. Petje af
voor deze doorzetters!
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De week van
Huub Reijven

Huub Reijven werkt op de afdeling 'Support & Competence Center voor

Information Systems en Supply Chain Management'. Op deze afdeling wordt

een aantal informatiesystemen beheerd, onder andere voor masterdata, sales

reporting, purchase reporting en supply management. Huub Reijven houdt

zich hier met name bezig met het beheren van product masterdata voor onze

commerciële producten, supply chain planning van de belangrijkste beeldbuis

componenten en applicatiebeheer van het LPD PPMS systeem (Purchase Price

Monitoring System). Ook coördineert hij scenario's voor planning en levering

van de producten van onze Europese fabrieken naar de belangrijkste klanten

in Europa. Hieronder vertelt hij over zijn ervaringen in week 17.

Maandag
Het begin van een vrij drukke week.
's Morgens begin ik met het verza
melen van de meest recente

productieplannen voor beeldbuizen

van onze fabrieken. Eenmaal per
maand vindt er voor elke fabriek

een nieuwe afstemming van deze

plannen plaats aan de hand van de

meest recente klantenvraag tot het
eind van het jaar. Dit betekent dat

we op maandbasis zowel met verho

gingen als met verlagingen te maken
kunnen hebben. Deze beeldbuizen

plannen hou ik

bij in een spread
sheet. Deze gaat
elke maand

rond de 20ste

naar een groot

aantal personen
wereldwijd
waarvoor deze

input van belang

is, zoals inkoop,
marketing &

sales, F&A, etc. Tussendoor nog even
tijd voor een stuk taart ter ere van

een jarige collega. Na bij de gebrui
kelijke personen voor de tweede

keer stevig te hebben aangedrongen
op het aanleveren van de benodigde

informatie heb ik tegen het eind van
de dag alles binnen en verwerkt in

mijn overzicht.

Dinsdag
Het is tijd om de laatste beeldbui

zenplanning op te nemen in ons
centrale planningsysteem. Uit dit

syteem rolt voo'r de belangrijkste

beeldbuisonderdelen per leverancier
een planning tot het eind van het
jaar. Inclusief het checken van een

aantal zaken, vooral de allocatie per

leverancier, ben ik hier het grootste

gedeelte van de dag mee bezig. Om

14.00 uur hebben we onze wekelijk

se vaste vergadering over planning
en leverscenario's voor Philips CE.
Deze vergaderclub bestaat uit enke

le personen van onze eigen afdeling
plus mensen van F&A en Sales. We

besteden deze week speciale aan
dacht aan het feit dat onder andere

Polen en Hongarije vanaf I mei deel

uitmaken van de Europese Unie.
Hierdoor moeten we een aantal

procedures en werkwijzen aanpas
sen. Dit moet volgende week klaar
zijn en ook nog afgestemd met de
klanten.

Woensdag
De dag begint met het afhandelen

van een aantal aanvragen voor nieu
we producten. Hranice heeft code

nummers aangevraagd voor enkele
nieuwe versies van 32" Wide Screen

Real Flat buizen, terwijl Nanjing
enkele codenummers wil hebben
voor hun nieuwe 21" Real Flat

beeldbuis. Verder is een vraag bin
nengekomen vanuit Gumi om enke

le nieuwe types vast te leggen in
onze systemen. Als dit allemaal is

afgehandeld, inclusief enkele dagen

achterstand in de mail, is de dag

inmiddels half voorbij. Na de pauze

ga ik snel naar de wekelijkse verga
dering van de Commissie Dagelijkse

Zaken van de ondernemingsraad. Als

secretaris van de ondernemingsraad
van LPD Eindhoven ben ik een vast

lid van deze club. Na deze bespre
king ga ik om 14.00 uur naar de

maandelijkse meeting met het mana

gement van LWB. We bespreken de
laatste productieplannen van de
beeldbuizenfabrieken en de laatste

belangrijke ontwikkelingen in de
wereld.

Donderdag
We starten met een vergadering
met een commissie van de onder

nemingsraad die bezig is met een
voorstel van onze plantmanager om

te komen tot vermindering van
bepaalde kosten. De rest van de
ochtend besteed ik aan het schrijven

van enkele verslagen. Na de middag

heb ik mijn maandelijkse afspraak bij

Matino Metals op complex S. Matino
was voorheen het metaalgedeelte

van Philips PMF. maar zoals zoveel

andere fabrieken van componenten
is ook dit deel verkocht. Ook bij
Matino is het management weer erg

benieuwd naar de laatste productie
plannen voor beeldbuizen en de

laatste gebeurtenissen in de beeld
buizenwereld.

Vrijdag
's Morgens begin ik meteen met een

hele riedel van aanvragen voor nieu
we producten van Gumi. Op dit
moment worden daar de meeste

CDT buizen vervangen door nieuwe

zogenaamde 'plus' uitvoeringen. Als

ik hier mee klaar ben ga ik verder
met een aantal zaken in het PPMS

systeem, waar nog een aantal nieu

we producten in de juiste product
groepen moeten worden geclassifi
ceerd. Om 14.00 uur heb ik een

afspraak over de laatste planningen
voor beeldbuisaantallen bij
Marketing & Sales van Keytec in
Sittard, een van de leveranciers van
metalen delen voor onze beeldbui

zen. Ook Keytec was voorheen een
fabriek van Philips.Als ik naar huis
ga, kom ik op de A2 in een lange file

terecht, waardoor mijn streven om

lekker op tijd thuis te zijn om zeep
wordt geholpen.



Damprogramma Bert Tuyt behoort tot top 3 van de wereld

Wie kan 'Damage' verslaan?
Iedereen heeft in zijn leven wel eens gedamd. Deze oer Hollandse sport kan op alle

niveaus worden gespeeld en kent fans in alle leeftijdscategorieën. Eén van deze fans

is Bert Tuyt van DEE. Zijn interesse richt zich echter niet op het zelf beoefenen van

deze denksport, maar op het schrijven van computerprogramma's voor dit populaire

spel. Zijn damprogramma 'Damage' behoort inmiddels tot de top 3 van de wereld.

Zijn interesse voor deze ongebrui
kelijke hobby ontstond tijdens zijn
middelbare schooltijd. Als een
echte Bèta-student had Tuyt veel
belangstelling voor exacte vakken
en maakte voor het eerst kennis

met computer programmeren op
school. 'In de 60-er jaren was de
tv-serie "The Thunderbirds" erg
populair', legt hij uit. 'In die serie
ontwierp "Brains" een robot die
kon schaken. Dat sprak mij bijzon
der aan en ik besloot zelf ook iets

in die richting te gaan ondernemen.
Ik heb toen gekozen voor dam
men, omdat het een oer Hollandse

sport is en omdat hier nog geen
programma's voor op de markt
waren.'

Bert Tuyt blijft zijn damprogramma verbeteren.

Ponskaarten
Om de damsport goed onder de
knie te krijgen, sloot Tuyt zich aan
bij een damclub. 'Maar het leren
schrijven van programma's vond ik
eigenlijk belangrijker en leuker dan
het dammen zelf', merkt hij
lachend op. In 1974 schreef hij zijn
eerste routine (de zetten genera
tor) met behulp van ponskaarten.
In 1979 volgde zijn eerste volledi
ge programma. 'Dit was de basis
voor mijn huidige programma
"Damage",' legt hij uit. 'Ik heb
gekozen voor deze naam omdat

hij zowel uit de woorden "dam"
als "age" (leeftijd) bestaat. "Dam"
spreekt voor zich en "age" omdat
ik lange tijd met de ontwikkeling
van het programma bezig ben
geweest. Daarnaast hoop ik altijd
dat het veel schade (damage) aan
de tegenstander toebrengt.'

Toernooi
Tot eind jaren '80 was Tuyt vooral
in de hobbysfeer actief. 'In die tijd
ontdekte ik dat er nog meer men
sen met deze hobby bezig waren.
Ik kwam zelfs een toernooi op het
spoor waarop computers tegen
elkaar speelden.' In 1991 nam hij
voor het eerst aan dit toernooi

deel. 'Het bleek dat mijn computer
slecht was geprogrammeerd en ik
eindigde op de laatste, 12de,
plaats.' Nadat de eerste teleurstel
ling was weggeëbd, ging Tuyt zijn
nederlaag als een uitdaging zien.
'Room for improvement', lacht de
DEE'er. 'Sinds deze tijd is mijn
programma alleen maar beter en
fraaier geworden. En het wordt
nog elk jaar beter!'

Professionele tooi
Wereldwijd zijn er op dit moment
ongeveer 50 damprogramma's
actief. Nederlanders nemen hierin

een dominante plaats in. 'Damage
behoort inmiddels tot het beste

van de wereld', vertelt Tuyt niet
'zonder trots. 'Op de Olympische
Spelen voor computerprogram
ma's "De Computer Olympiad
2002" eindigde mijn programma
op de derde plaats. En bij het
recente "Open Dutch Champion
ship 2003" sleepte ik zelfs de
tweede plaats in de wacht.'

Het dam programma als analyse
instrument is in de loop der jaren
ook steeds meer door de officiële

damwereld geaccepteerd. 'Het is

inmiddels een professionele tooi
geworden voor de professionele
dammer. Zo analyseert ook ex
wereldkampioen Ton Sijbrands zijn
spel met behulp van een dam pro
gramma met de sprekende naam
TRUUS.'

Snelle denker
Ondanks dat Tuyt als geen ander
de zwakke plekken van zijn pro
gramma kent, lukt het hem niet
meer om 'm te verslaan. 'Hoe snel

ler de computer, hoe dieper de
computer kan gaan. Op mijn huidi
ge computer "bekijkt" het pro
gramma 700.000 posities per
seconde. Hierdoor kan hij ontzet
tend veel zetten vooruit denken.
Soms veel verder dan voor een

mens ooit mogelijk is.'
Om zijn programma te testen,
biedt Tuyt het op internet aan.
'De versie die ik op het internet
aanbied is wel minder sterk dan
die waarmee ik aan toernooien
deelneem. Mensen kunnen deze

versie gratis downloaden en uit
testen. De reacties hierop zie ik
graag tegemoet.'

Hersengymnastiek
Op de vraag wat hij met deze
hobby wil bereiken, kan Tuyt kort
zijn. 'Voor mij is het inmiddels
meer dan een hobby geworden.
Natuurlijk zou het leuk zijn als
"Damage" nog ooit nummer I
onder de damprogramma's zou
worden, maar voor mij is dat toch
bijzaak. Mijn hoofddoel is mijzelf
en daardoor mijn programma blij
ven verbeteren. Ik zie het als een

soort hersengymnastiek, een puz
zel die ik wil kraken.'

Mensen die het damprogramma
van Bert Tuyt willen down
loaden kunnen surfen naar:

http://wwwl.tip.nl/-t381599/da
mage.htm

in beeld ~


