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Van werk naar werk

Eerste lichting Task & Find aan de slag
Na de Townmeeting van 3 juni jl. waarin

Wim Brouwer aan alle medewerkers het voornemen

bekendmaakte dat zonder gedwongen ontslagen

de organisatie afgebouwd gaat worden is inmiddels

het een en ander gebeurd. Wil Robben die het

Employability Center runt, daarbij bijgestaan door

Monique van den Bogaard en Annick de Bock, laat

de gebeurtenissen sindsdien in chronologische

volgorde de revue passeren. Een week na de

Townmeeting waren de vakbonden en LPDE

uitonderhandeld over de mobiliteitsnota. Samen met Monique van den Bogaard (I) en Annick de Bock

runt Wil Robben het Employability Center.

De eerste aanzet voor deze nota

is gegeven door HR manager
Europe Henk Heijnen. 'De uitein
delijke mobiliteitsnota is het resul
taat van een stuk onderhandelen,
aldus Robben. Bij een normale
reorganisatie hoort een sociaal
plan volgens de beginselen van de
RAP (Regeling Aanpassing
Personeelbezetting). Deze RAP
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bevat een pakket maatregelen
voor diegenen die betrokken zijn
bij een reorganisatie. In de RAP
wordt melding gemaakt van onvrij
willige werkloosheid. In het mobi
liteitsplan LPDE is van onvrijwillige
werkloosheid in principe geen
sprake. Letterlijk staat er: De
afspraken in deze nota hebben tot
doel de medewerkers te stimule

ren tot en te ondersteunen bij het
vinden van een andere baan.

Uitgangspunt is:van werk naar
werk.' Het mobiliteitsplan LPDE
is tijdens de vakbondsledenraad
plegingen op I I en 14 juni
goedgekeurd.

Mobiliteitsplan
Het mobiliteitsplan voorziet in
een splitsing van de werknemers-

populatie in A (Task&Find) en B
(please Stay).Van de eerstgenoem
de groep staat op basis van het
programma van activiteiten vast
dat hun werkzaamheden worden

beëindigd binnen een periode van
12 maanden na de mededeling.
Betrokkenen worden geacht om
naast hun taak actief te zoeken
naar ander werk. Als deze nieuwe

baan na ongeveer een jaar gevon
den wordt, staat daar voor de
medewerker een eenmalige belo
ning tegenover van maximaal drie
maandsalarissen. Vindt men eerder
een andere baan, dan wordt de
uitkering minder. Na dertien
maanden ontvangt men geen ver
trekbonus meer. Robben is niet

bang dat mensen hun vertrek zuI
len uitstellen om hun bonus te



kunnen innen. 'Het lijkt mij sterk
dat wanneer iemand op enig
moment een interessante baan

kan krijgen, hij/zij deze zou laten
schieten om zijn/haar bonus "vei
lig" te stellen. Aan de andere kant
zal de nieuwe werkgever ook niet
bereid zijn om al te lang op het
aantreden van zijn nieuwe mede
werker te wachten. Een ander

interessant punt in het mobiliteits
plan is het feit dat wanneer mensen
een nieuwe baan met een lager
salaris accepteren, LPDE tot maxi
maal twee jaar het lager salaris
aan zal vullen tot het oorspronke
lijke LPDE-salaris, voor mensen die
langer dan vijftien jaar in dienst zijn.
Voor diegenen met een korter
dienstverband geldt een periode
van achttien maanden.

De medewerkers uit de groep
'Please Stay' worden extra gemoti
veerd om de businessdoelstellingen
voor de komende jaren te berei
ken. Dit wordt gedaan door uitda
gende taakstellingen te formuleren
en de opleidingen en persoonlijke
ontplooiingsmogelijkheden hierbij
te laten aansluiten.

Stukie coaching
Het merendeel van de Task & Find

groep is op 15 juni ingelicht. De
betrokken leidinggevenden werden
van tevoren ingeseind hoe ze hier
mee moesten omgaan. Dit was
zeker geen overbodige luxe vol
gens Robben. 'Het gaat immers nu
eens niet om businessdoelstellin

gen, maar meer om een stukje
inlevingsvermogen en coaching.
Omdat zeker niet elke chef opti
maal is toegerust voor deze speci
fieke taken is hier een speciale
training voor georganiseerd.'
Inmiddels hebben de mensen die

tot de eerste lichting van Task &
Find behoren al een workshop
gehad over wat ze in de komende
maanden kunnen verwachten. Ook

hebben ze tijdens deze workshop
kunnen aangeven wat zij zelf ver
wachten. Na de workshop kregen
de deelnemers huiswerk mee.
Door het uitvoeren van allerlei

opdrachten krijgen ze grofweg
inzicht in:Wie ben ik, wat kan ik
en wat wil ik? Dit resulteert in

een persoonsprofiel, op basis
waarvan het intakegesprek plaats
vindt door het Employability
Center. Daarnaast werd de kandi

daten gevraagd om een sollicitatie-

brief te schrijven. Dit wordt als
onderdeel gebruikt bij de employ
ability assessment om na te gaan
hoe inzetbaar een medewerker is.

Planning
De reacties zijn, uitzonderingen
daargelaten, volgens Robben, rede
lijk positief. Er zijn volgens hem
zelfs mensen bij die blij zijn dat ze
nu zekerheid hebben en als eer

sten de kans krijgen op begelei
ding bij het zoeken naar een ande
re job. Na het assessment wordt
een persoonlijk employability plan
(PEP) opgesteld waarin wordt
vastgelegd welke trainingen de
persoon in kwestie eventueel
nodig heeft. Dit kan zijn een
workshop op het gebied van
gespreksvaardigheden, sollicitatie
brieven of netwerken. In een uit

zonderlijk geval kan besloten wor
den om de hulp van een outplace
mentbureau in te schakelen. Met

deze workshops wordt na de
vakantie begonnen. Robben heeft
alle vertrouwen in een succesvolle

afloop voor al diegenen die gemo
tiveerd zijn en de wil hebben om
op zoek te gaan naar die nieuwe
baan.

Beste lezer,

in beeld ~

JI Son te gast in Eindhoven

Boodschap
Ji's boodschap was: 'We
must ftght'. Hij was onder
de indruk van de kennis

en ervaring in Eindhoven.
'Dit verschaft ons een

voorsprong op de con
currentie. We hoeven

ons geen zorgen te maken, maar
we moeten wel vechten', aldus de
CEG. 'Onze focus moet gericht
zijn op target en onze resultaten.'
In het algemeen gesproken vindt JI
Son dat communicatie nog verder
verbeterd moet worden. Ook

wees hij op het belang van het
leren van elkaar binnen Operations
I, 2 and 3 en de D&E organisatie.

en presentaties te zien van de 32"
WSRF SuperSlim, COD 12 GUN,
cost innovations in DY's for 21"

and l7"ez (easy flat) and MIE
resultaten van Dreux en Hua FeL

President en CEO JI Son was
woensdag 7 juli jl. in Eindhoven te
gast in gezelschap van enkele staf
leden. Het ontvangstcomité werd
gevormd door enkele manage
mentleden, bestaande uit
Bernard Cassanhiol,
Cor van Otterloo,
Wim Brouwer en Kevin

Barrett. In aanvulling op
de management mee
tings, nam JI Son ook de
tijd voor een bemoedi
gend praatje met de DEE
(Development and Engineering
Eindhoven)-medewerkers. En pas
sant benadrukte hij het belang van
innovaties in onze industrie, en
wees hij op het feit dat innovatie
ve kostenbesparingen cruciaal zijn
voor ons bedrijf in de strijd met
de concurrentie. Na de korte

Town meeting, kregen JI Son en
zijn gevolg enkele demonstraties
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Hierbij alweer het september/oktober nummer van 'In Beeld',
De herinnering aan de zomervakantie is inmiddels al weer
vervaagd. De verlichting dient weer langer te branden en de naar
rood tintende bladeren aan de bomen zijn de voortekenen van
de herfst.

Na een wat mindere Hollandse zomer met storm en regen is de
overgang weliswaar niet zo groot maar toch zeer goed merk·
baar. In eerste instantie geeft dit een somber gevoel, maar als ik
hier over nadenk is het net als met leeftijd, ieder seizoen heeft
weer zijn eigen bekoringen.
Of, om met een bekende Nederlander te spreken, ieder nadeel
'hep' z'n voordeel. In seizoenbeeldspraak zijn we ook in de herfst
van onze beeldbuisproducten aanbeland. En ook al blijven onze
producten wel hun kleuren behouden, er verandert toch veel in
onze LPD organisatie. Ik ben er echter van overtuigd dat, met
een positieve instelling, ook deze 'beeldbuisherfst' zijn bekoringen
heeft.

Wij wensen u weer veel informatief leesplezier

Ton Danes



GD, DEE en PTE Tüv geprüft

ISO 900 I :2000 audit verloopt ausgezeichnet
In het verleden werden de ISO certificeringen van de PTE en DEE door de Kema ver

zorgd, voor GD was dit Lloyds. Omdat Hong Kong heeft bepaald dat dit voortaan

gedaan wordt door de Duitse evenknie TüV Rheinland, is er afscheid genomen van de

Kema en Lloyds als auditor. Maandag 5 juli maakten de PTE, DEE én GD kennis met

een audit Duitse stijl. Dit was even wennen voor de betrokkenen, aldus

Kwaliteitsmanager PTE Katrien Sikkenk. tevens aangesteld als projectleider voor dit

150-900 I:2000 project. 'De werkwijze van de Duitsers is toch wat anders dan die van

de Kema. Zo gaat de Kema ervan uit dat bepaalde zaken gaan zoals wij vertellen dat

ze gedaan worden. De Duitsers houden meer van GrÜndlichkeit. Die willen alles,

maar dan ook alles, 'prüfen'.

• Het Employability
Center is verhuisd van

RAFp-093 naar REp-O??!
• Zondag 10 oktober vindt

weer de Halve Marathon

van Eindhoven plaats. Ook
dit jaar loopt er weer een
team van LG.Philips Displays
Eindhoven mee.

andere opmerking behelsde het
interne auditplan.' Ook was er nog
een opmerking van minder ernsti
ge aard, namelijk dat er binnen het
management nog geen vertegen
woordiger was aangewezen om de
ISO normering te behartigen.
Deze laatste kwestie heeft Sikkenk

door verduidelijking van de tekst
in het kwaliteitshandboek nog in
orde gemaakt voordat ze half juli
met zwangerschapsverlof ging.

Kwaliteitshandboek
De ISO-norm 900 I:2000 vraagt
om een handboek op het gebied
van kwaliteit. Nu zijn er nog alle
maal losstaande handboeken in

omloop. De bedoeling is dat er
één overkoepelende editie komt,
inclusief de Shared Service Centra.

Daarnaast bestaan er plannen om
elke unit toch een klein eigen
boek op te laten stellen.
Het intern audit plan is nu bekend.
Het komende half jaar zullen er
over de verschillende afdelingen in
totaal 17 audits uitgevoerd gaan
worden door teams van 2 audi

tors. Een vol programma maar
noodzakelijk om in januari tot
hercertificering te komen.

Geen tekortkomingen
Ondanks de bovengenoemde
bezwaren was de uitkomst van de

audit bevredigend, volgens Sikkenk.
'GD heeft haar certificering
behouden. Tekortkomingen wer
den niet geconstateerd bij alledrie
de units en er waren slechts twee

opmerkingen die ter harte geno
men moeten worden. De ene

heeft te maken met inkoop en de

wennen was, is de audit goed ver
lopen. Dit ondanks het feit dat de
audit in één dag plaatsvond door
twee vertegenwoordigers tegelij
kertijd. Sikkenk die graag de rol
van toehoorder vervult om de

opmerkingen van medewerkers in
de juiste context te kunnen plaat
sen en al doende misverstanden te
voorkomen, moest zich hierdoor
soms noodgedwongen in tweeën
splitsen. Gelukkig kon DEE'er
Louison Buijs een deel van haar
taken overnemen.
Een ander nadeel was de voertaal

van de audit. Bij de Kema was dit
Nederlands. En, alhoewel dit ook
contractueel overeengekomen was
met de Duitse organisatie, beheer
sten de afgevaardigden onze lands
taal minder dan gewenst. Voor
Sikkenk, als rasechte Limburgse
met vieren een half jaar werkerva
ring in Aken, vormt de Duitse taal
geen probleem. Maar dit geldt
zeker niet voor elke LPDE'er. Om
misverstanden te voorkomen wer

den de gesprekken daarom half in
het Nederlands en half in het

Engels gevoerd.

Even wennen
Voor GD was er in juli sprake van
een hercertificering, omdat de
periode van drie jaar in mei afliep.
Voor DEE en PTE ging het om een
vervolgaudit. Beide hoeven pas in
januari 2005 op voor het 'echte'
certificaat. Hoewel het dus even

Eerder vonden de audits voor

DEE,PTE en GD afzonderlijk
plaats.l!it het oogpunt van effi
ciëntie en kostenbeparing is
ervoor gekozen om te komen tot
één "site wide certificering".
Sikkenk:'De drie units hebben erg
veel met elkaar te maken. De ver
schillende "Shared Service Centra"

zoals F&A, HR, ICT en Purchasing
zitten er zo dichtbij, waardoor het
zinvol is om deze in het systeem
op te nemen. Inmiddels is besloten
de SSC's ook mee te nemen in de

certificering.' De BEO onder lei
ding van Cor van Otterloo en
Sales zullen hier buiten vallen.

Katrien Sikkenk: 'Duitsers houden van GrÜndlichkeit'.



Afdeling Customer Service neemt heft in handen

K/achtenafhande/ing Sittardgrandioos verbeterd-
Van de in 2003 ontvangen klachten werd slechts zo'n dertig procent daadwerkelijk

afgesloten in datzelfde jaar. Doorlooptijden van drie tot zes maanden vormden geen

uitzondering. Emiel Gubbels, Customer Service Officer bij LG Philips Sittard, besloot

samen met zijn collega's dat het zo niet langer kon. 'We waren de directe confronta

tie met de gevolgen van een haperende klachtenafwikkeling beu, zoals bij herhaling

vragende en ontevreden klanten, die we telkens weer moesten uitleggen waarom iets

(nog) niet gebeurd was. We besloten het proces van klachtenafhandeling in het vierde

kwartaal van 2003 in zijn geheel onder de loep te nemen.' Werken bij Customer

Service is inmiddels heel wat aangenamer. Door een aantal significante aanpassingen

is de klachtenafhandeling inmiddels grandioos verbeterd.

Collega Herman Widya die de
belangen van de klant China (Hua
Fei) in Sittard behartigt (en vice
versa) en Emiel Gubbels, die dit
zelfde voor de klanten in Brazilië

(Recife) en Slowakije (Namestovo)
doet, zijn het over de uitgangssitu
atie op het gebied van klachtenaf
handeling helemaal eens. Kijkend
naar het jaar 2003 typeren zij
deze situatie in een woord als:

onduidelijk. 'Veel klachten stonden
open met een onduidelijke status.

Emiel Gubbe/s, Herman Widya en John van Engelen (vlnr.)

stortten zich op verbetering klachtena(handeling.

Vanwege het niet adequaat afhan
delen van zaken heeft dit ook

meerdere malen geleid tot herha
lingskiachten, door het niet of te
laat nemen van maatregelen.'
Hoewel de beide heren kritiek

uiten op de klachtenafhandeling in
het verleden, hebben zij wel dege
lijk begrip voor de situatie.

Immers bij LPD in Sittard voerden
vanwege de twee reorganisaties in
2003 duidelijkheid en continuïteit
bepaald niet de boventoon.

Q-meeting
Wat is er veranderd binnen
Customer Service? Gubbels: 'Het

proces van klachtenafhandeling is
in het vierde kwartaal van 2003 in

zijn geheel onder de loep geno
men. De bestaande procedure is
getoetst op effectiviteit en tegen
het licht van de nieuwe organisatie
gehouden. Dit heeft geleid tot een
aantal significante aanpassingen.
Zo is er veel meer nadruk

gekomen op het nemen van con
tainmentacties ter voorkoming
van herhalingskiachten. Ook is de
verantwoordelijkheid hiervoor
'verschoven' van de klachteigenaar
naar de Customer Service afde

ling.John van Engelen speelt hierin
een belangrijke rol. De benoeming
van een klachteigenaar is gewijzigd.
In het verleden ging een klacht
'automatisch' naar een verant

woordelijk Engineer, indien de
klacht technisch van aard was.

Als het om een organisatorische
klacht ging, kwam deze op het
bordje van de verantwoordelijke
groepsleider. Hierbij werd niet
gekeken naar de 'bezettingsgraad'
van deze mensen en het feit of er

reeds meerdere klachten op het
bordje van de betreffende persoon
lagen. Nu wordt de eigenaar in

overleg met de verantwoordelijke
MT leden benoemd. Dit gebeurt
tijdens de zogenaamde Q-meeting,
die wekelijks plaatsvindt. Deze
manier van werken leidt tot een

meer evenwichtige verdeling en
duidelijkheid voor de eigenaar
voor wat betreft prioriteitstelling.
Tijdens deze Q-meeting wordt de
voortgang van klachtafhandeling
ook gereviewed en worden er
regelmatig klachteigenaren uitge
nodigd om over de voortgang te
komen rapporteren. 'Dit geeft aan
dat de kwestie de aandacht krijgt
vanaf het hoogste niveau', aldus
Widya.

Customer Service heeft de verbe

teringen kunnen vaststellen door
te meten. Gubbels: 'We hebben

een zeer overzichtelijke database
opgezet in Lotus notes. Behalve
dat hierin alle relevante data met

betrekking tot klachten worden
opgeslagen, hebben we hierin ook
een aantal performance indicatoren
opgenomen. Het betreft hier de
tijd benodigd voor het nemen van
containmentacties, de totale door
looptijd van afhandeling en de
achterstand in afhandeling. Op het
moment kunnen we constateren
dat: we in 2004 een 100% score

hebben gerealiseerd met betrek
king tot het binnen 24 uur nemen
van acties. Maar liefst 92% van de

ontvangen klachten is afgehandeld.
Er is geen achterstand meer in
afhandeling. En, ruim de helft van
de in 2004 ontvangen klachten is
binnen een periode van vijf weken
afgehandeld. In Sittard hebben ze
de smaak goed te pakken, want
Gubbels stelt: 'Onze target is vier
weken. Met andere woorden: er is

dus nog steeds ruimte voor
verbetering.'

Positieve reacties
De reactie van het management is
volgens Gubbels zeer positief.
'Ons succes wordt regelmatig aan
gehaald tijdens Staff meetings en
maandelijkse bijeenkomsten in de
fabriek.'
Maar ook de reacties van de

klanten worden als heel prettig
ervaren door de medewerkers
van Customer Service. Klanten

in beeld ~



laten duidelijk hun waardering
blijken tijdens conference calls en
bezoeken. Ook zien Gubbels en

zijn collega's dit terug in de maan
delijkse score die ze in het kader
van de SRS (= Supplier Rating
System) krijgen voor het onder
deel Relationship/Responsiveness.
De gemiddelde score is omhoog
gegaan van 7 naar 8 punten. (Ter
informatie: er zijn voor dit
onderdeel in totaal tien punten te

verdienen.) Nu Customer Service
deze resultaten heeft weten te
behalen, wordt de succesvolle aan
pak ook overgenomen door andere
groepen. Gubbels en Widya:
'Verbeteringen vinden plaats bin
nen de gehele fabriek.
Klachtenafhandeling is slechts een
voorbeeld. Andere succesvolle

verbeteringsprojecten zijn bijvoor
beeld het Master C1ass program
ma, dat uitgebreid is beschreven in

de juli/augustus editie van 'In
Beeld' en het Best Year Yet

programma, dat eveneens loopt in
Sittard:

~Oude'sites gebundeld in één nieuwe intranetsite voor LPDE

Eigen medewerkers primaire doelgroep
Sinds medio augustus kunnen alle medewerkers van onze plant voor de laatste

nieuwtjes, informatie van hun eigen divisie of afdeling maar ook voor applicaties en

technische informatie op de nieuwe intranetsite van LPDE terecht. 'De "oude" sites

van DEE,PTE, GDE en Ondernemingsraad zijn nu gebundeld in één gezamenlijke

site " legt Theo janssen webmaster bij het Shared Service Center IT en beheerder van

de nieuwe LPDE-site uit. 'Onze eigen medewerkers zijn de primaire doelgroep voor

deze site, maar ook onze klanten en fabrieken die toegang hebben tot het intranet

kunnen voor informatie op de nieuwe site terecht.'

Kostenbesparing was een belang
rijke reden om te kiezen voor één
gezamenlijke site. 'Door de inkrim
ping van het personeelsbestand
was het niet meer rendabel om
drie sites naast elkaar te laten

bestaan', vertelt Janssen. 'Eén geza
menlijke website betekent echter

Webmaster Theo Janssen toont nieuwe intranetsite.

ook meer éénduidigheid. Niet
alleen qua lay-out en opzet, maar
ook wat betreft beveiliging en taal-

gebruik. In de oude situatie had
elke website zijn eigen stijl en
indeling:

Duidelijke opbouw
Voor de nieuwe intranetsite geI
den volgens de beheerder andere
uitgangspunten. 'In principe is de
"voertaal" Nederlands.Alleen spe
cifieke applicaties én informatie
bestemd voor onze klanten

komen in het Engels op de site te
staan: De nieuwe LPDE-site is op
duidelijke en overzichtelijke wijze
opgebouwd. 'De eerste laag
bestaat uit algemene en actuele
informatie bestemd voor alle
medewerkers van LPDE. De twee

de laag is gereserveerd voor infor
matie vanuit de divisies en de

derde laag kan worden gebruikt
voor informatie vanuit de afdeling
of voor een specifiek project:

Actualiseren gegevens
Het grafisch ontwerp en de soft
ware voor de nieuwe intranetsite
is ontwikkeld door een extern

bureau. Het bijhouden van de
gegevens is volgens de webbe
heerder op de nieuwe site alleen
maar eenvoudiger geworden. 'We
hebben dit met opzet laagdrempe
lig gehouden zodat de gebruikers
zelf hun gegevens kunnen bijhou
den. Per divisie zijn hier een of
meerdere personen voor aange
wezen. Na een korte opleiding
konden zij hier al snel mee aan de
slag: 'Elke divisie is verantwoorde
lijk voor het bijhouden van de
eigen gegevens', vervolgt Janssen.
'Rosalie van Amelsvoort zorgt dat
de algemene LPDE-site met de
laatste nieuwtjes en informatie
wordt gevuld:

Invoering
Het samenvoegen van de afzon
derlijke sites tot één gemeen
schappelijke intranetsite vond
gefaseerd plaats. 'We zijn medio
juni gestart met de opzet en de
migratie van de sites van DEE,
GDE en het inrichten van de alge
mene LPDE-site', legt Janssen uit.
'In de tweede fase volgen de sites
van PTE en OR. Tot slot kunnen
ook de "nieuwkomers" als Shared
Service Centers en HRM hun

informatie op de nieuwe site
kwijt. Wij verwachten dat zij hier
snel mee aan de slag zullen gaan:



De week van
Moreel Briggen

In de beeldbuizenfabriek van LG.Philips Displays in Hranice werd in juli zowel

in de jumbo als ook in de Large fabriek hard gewerkt aan twee projecten. In

de jumbo fabriek is dat het laatste onderdeel van het GET-2 project: het ver

snellen van jumbolijn 2 naar 160pcs/hr. In Large is de start gegeven aan een

upgrade project. Projectleider Hranice Marcel Briggen gunt ons een kijkje in

zijn agenda.

het opstarten van de lijn, morgen.
Bottleneck is de integratie van de
testing area. De spanning neemt
toe .... Goed nieuws in de voort

gang in de laad/los robots: twee
draden zaten verkeerd aangesloten!

Maandag S juli
De sunrise meeting voor de
upspeed van lijn 2 Jumbo begint
om 07.50. Vandaag is de laatste dag
van integratietesten in het front
end. Dit team heeft afgelopen zon
dag de 'schade' ingelopen en zit
weer op sc~ema. De process com
missioning kan dus volgens sche
ma plaatsvinden. Anders dan met
de upspeed van lijn I is de addi
tionele robot voor het beladen

van de In Line Fritoven (ILF).
Vandaag viel de beslissing of de
oplevering van deze additionele
laadrobot nog tijdig mogelijk is. De
demonstratie (nog zonder glas)
werd gegeven om 17.00 uur en
zag er hoopvol uit. Besloten is
daarom door te gaan op de inge
slagen weg. De sunrise meeting

Marcel Briggen bij het kasteel van Bouzov.

van Large begint om 08.10. Daar
lijkt alles op schema te zitten en
begint men vandaag aan het inte
gratietesten met het oorspronke
lijke product: 66FS.

Dinsdag 6 juli
Tijdens de sunrisemeeting is de
nadruk gelegd op de eerstvolgen
de fase, de process commissioning.
De vergaderstructuur wordt hier
voor aangepast. 's Ochtends zullen
we ons 'en petit comité' aansluiten
bij de standaard productiemeeting
en 's middags komen we als pro
jectteam bijeen om de daily targets
te evalueren. De process specialis
ten in het front-end starten van

daag met de voorbereidingen. De
eerste schermen zullen vandaag
gematriceerd worden. Het beladen
van de ILF met twee robots is

over de gehele linie de bottleneck.
Hier wordt dan ook stug door
gewerkt om de zaak verder te
integreren met de scherm- en
conusaanvoer.

Large beleeft vandaag haar tweede
dag van integratietesten. Er wordt
bekeken of we donderdag de lijn
weer kunnen opstarten. De tijd
begint te dringen ....

Woensdag 7 juli
In Jumbo is de fase van process
commissioning ingegaan. Om 8.30
is de aftrap met de nadruk op
process targets voor die dag. Rond
15.00 bekijken we of de doelstel
ling voor vandaag -30 goede scher
men uit het front-end- gehaald
wordt. Het bezoek van JI Son aan
Hranice betekent extra aandacht

voor het opruimen van installatie
materialen, overtollige equipment
etc. Als blijkt dat het beschikbaar
krijgen van de componenten zoals
masker/scherm combinaties en

kanonnen nog niet zo eenvoudig
is, zorgt dit voor de eerste deuk
in de planning van process com
missioning! Voor Large concen
treert de ochtendmeeting zich op

Donderdag 8 juli
In Jumbo worden de eerste pro
cess resultaten bekend. Deze zien
er veelbelovend uit. Een en ander

gaat niet vlekkeloos, maar er is
voortgang. Voor de PTE'ers breken
nu de 'lange' dagen aan. Als alles
goed gaat, hoeven ze alleen 'stand
by' te staan. Naar mijn mening is
dit vermoeiender dan gewoon
doorwerken. De installatie van de

tweede fosfor preparatie equip
ment verloopt voorspoedig. De
targets voor Large zijn vandaag
het front-end volledig getest ople
veren, morgen het back-end en
zaterdag de testing afdeling.

Vrijdag 9 juli
De eerste buizen zijn vannacht tot
aan het matchcircuit geprocessed.
Vanochtend zullen ze gematched
worden. Er zijn geen problemen
gemeld in de sunrise meeting,
waarmee de start van de massa

productie nadert. Voor de rondlei
ding van JI Son hebben we een
kleine demonstratie beladen ILF

op het programma staan. Het ging
-zoals wel vaker bij demonstraties
niet helemaal perfect, maar de
juiste indruk bleef achter, met de
complimenten van JI Son.
Bij Large haalde het front-end
haar gisteren gestelde target. De
eerste 200 schermen zullen zo

rond de middag klaar zijn. De
testafdeling maakt lange dagen.
Gisteravond is er op vereiste tact
tijd proefgedraaid. Met de (kleine)
hoeveelheid testbuizen die voor

handen was, is die proef geslaagd.

Zaterdag I 0 juli
De target voor Jumbo, het maken
van 500 front-end combies, is niet
helemaal gelukt. We zijn gestopt

in beeld ~



op ongeveer 340 stuks. In de sun
rise meeting wordt geprobeerd dit
te verklaren. Voor PTE'ers moet

de lijn het liefst draaien met volle
belading, waardoor wij in staat zijn
om de zaken op te sporen en op
te lossen. Voor de productie telt
nu alleen even de kwaliteit van de

gemaakte producten. De feedback
van de testing afdeling is positief.
In Large stijgt de spanning tot het
kookpunt. De eerste driehonderd
producten staan te wachten om
gekrompen te worden. De bottle
neck zit hem nog steeds in de F1
en magnetiseerafdeling.

Zondag I I juli
De laatste dag van process com
missioning bij jumbo. In de mid
dagmeeting besluiten we om mor
gen over te gaan op massaproduc
tie. Kortom: een succesvol verlo

pen upspeed project jumbo lijn 2.
De productieplanning van Large
verwacht vandaag 1000 stuks
eindproduct. Gezien de problemen
in de F I/magnetiseertrack is dit
een behoorlijke opgave. Met man
en macht is er tot laat in de nacht

doorgewerkt. Vanwege de proble
men in de F I/magnetiseertrack is
er besloten 24 uur per dag te
gaan werken. Alhoewel er inmid
dels duidelijk vorderingen gemaakt
worden is het eind van de tunnel

nog niet in zicht

Winnaars uitreiking DEE
Cost Innovation Award 2004

De winnaars van de DEE Cost Innovation Award

2004, vlnr. Chen Wang, Baukje Wisse, Yvonne Vossen,
Frank Niessen,Alfred Zwikker,jan Meijer en
Hans van Haastrecht. Een interview met de

winnaars volgt in het volgende nummer
van 'In Beeld'.

• Op 16 november zijn de verkiezingen voor een nieuwe
ondernemingsraad!
Vanuit de vakbonden zal gevraagd worden, wie zich kandidaat
wil stellen voor deze verkiezingen. Dat vindt plaats vanaf
begin september. Daarnaast zijn er ook medewerkers die zich
verkiesbaar willen stellen zonder lid te zijn van een vakbond.
Ben jij één van deze medewerkers praat dan eens met een
OR-lid bij jou in de buurt of neem contact op met onder
getekende.

• De DEE-reorganisatie (exciusiefVROM'mers) is beëindigd.
Per medio juli zaten nog acht medewerkers in de ww. Het
percentage medewerkers met een (eventuele tijdelijke) baan,
of eigen zaak is 84%. De begeleidingscommissie DEE is
ontbonden.

• De reorganisatie van PTE (exciusiefVROM'mers) is ook
beëindigd. Hier is sprake van een vergelijkbaar percentage met
een (tijdelijke) baan of eigen zaak, namelijk 81 %. Per medio juli
zaten nog negen medewerkers in de WW. De begeleidings
commissie PTE is ontbonden.

• Van Glass Development (GDE) heeft één man een baan
voor één jaar, de twee andere GDE'coliega's zaten medio juli
dicht tegen een baan aan.

• De adviesaanvraag Business Process Outsourcing F&A (BPO
F&A) is in discussie binnen de ondernemingsraad en heeft
geresulteerd in een vragenlijst naar de bestuurder. Duidelijk is
al wel, dat het verlies aan arbeidsplaatsen zal gebeuren onder
de vlag van de mobiliteitsnota. Dit houdt in dat in principe
geen gedwongen ontslagen zullen vallen en men een jaar de
tijd krijgt een andere job te vinden.

• De ondernemingsraad heeft ingestemd met de nieuwe reis
regeling voor DEE, PTE en GDE waardoor het voor
iedereen aantrekkelijker wordt om gedurende langere tijd of
frequent voor LPDE op zakenreis te zijn. Gebaseerd op erva
ringen ter plekke opgedaan door betrokkenen, zal voor het
Alam Ara project een aparte regeling op maat gemaakt
worden.

• De Europese ondernemingsraad (EWC) is begin juli in de
nieuwe samenstelling bij elkaar geweest. Oorspronkelijk
bestond de EWC uit een vertegenwoordiging per land, afhan
kelijk van het aantal medewerkers in dat land. In de nieuwe
situatie is dit een vertegenwoordiger per plant, of twee indien
het een grote site is, zoals Dreux of Hranice. Naast de gebrui
kelijke, maar zeer interessante presentatie van Cor van
Otterloo over de gang van zaken aangaande LPD global, werd
ook een analyse gegeven van de situatie in Europa met betrek
king tot sales, financiën van de plants en investeringen. Dit gaf
een duidelijk beeld van de situatie van de diverse plants in
Europa. Verder gaf jon Richters in deze Europese vergadering
een presentatie over het Alam Ara project, Peter de Lange
over BPO F&A en Felice Albertazzi tot slot gaf de huidige sales
en de salesverwachting tot 2008 in Europa door.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over het bovenstaande,

kunt u contact opnemen met Wil Robben, voorzitter OR,

tel. 37 I of 06-5 168712 I.



In Beeld brengt bezoek aan varkens- en kippenboederij van Frankwin en jaklien

'Boer zijn is een levensstijl'
Buitenstaanders hebben vaak een romantisch beeld van het leven op de boerderij.

Ten onrechte vindt Frankwin Wijnen, echt~enoot van Jaklien Verbaarschot, medewerk

ster bij de afdeling HRM en redactielid van In Beeld. 'Boer zijn is gewoon keihard

werken. Het is geen van negen tot vijf job maar een levensstijl.' Twee redactieleden

en de fotograaf van 'In Beeld' gingen op een vrijdagmiddag naar Liessel om het

boerenleven aan den lijve te ervaren.

Samen met zijn broer Werner
bezit Frankwin Wijnen maar liefst
25.000 kippen. De kippen zitten
verspreid over drie grote ruimtes
met verschillende etages. De
eieren die de kippen in de legkas
ten leggen, worden door middel
van een lopende band automatisch
naar het con~rolestation getrans
porteerd. Hier worden de schar
releieren gecontroleerd op breuk,
vuil en misvormingen. De gave
exemplaren worden automatisch
voorzien van een bedrijfseigen
nummerstempel en in grote eier
dozen (trays) verpakt. 'Het gros
van deze eieren komt uiteindelijk
in de schappen van Albert Heijn

jaklien, Frankwin en hun dochtertje Nienke

bij het uitladen van de biggetjes.

terecht'. De exemplaren die niet
helemaal aan de kwaliteitseisen

voldoen, maar nog wel geschikt
zijn voor verdere verwerking, leg
gen we apart', legt Frankwin
Wijnen onder het genot van een
heerlijk stuk kersenvlaai uit. 'Deze
zogenaamde tweede soort eieren
worden o.a. in shampoo, cakemeel
en advocaat verwerkt.' Als de kip
pen op de boerderij van de

gebroeders Wijnen terechtkomen,
zijn ze ongeveer 18 weken oud.
Tussen de 21 en 22 weken leggen
ze hun eerste ei. 'Een kip legt
gemiddeld iets minder dan één ei
per dag', legt Frankwin uit. 'Als we
op onze top zitten, hebben we
bijna 24.000 eieren per dag.'

Van gehaktbal tot verfkwast
Naast de 25.000 kippen bezitten
Frankwin en Jaklien in totaal ook
nog eens 6.500 vleesvarkens.
Duizend hiervan bevinden zich in

een grote stal naast hun woonhuis
in Liessel. De overige varkens
'wonen' verspreid over vijf bedrij
ven in de gemeenten Deurne en
Grashoek. De stal in Liessel is ver

deeld in verschillende afdelingen.
Het aantal varkens per afdeling
varieert van 50 tot 120. Elk varken

heeft omgerekend 0,8 m2 tot z'n
beschikking. Het kan onbeperkt
eten en drinken en als speeltjes
zijn kettingen aan de wanden
bevestigd.
Op het moment dat we een kijkje
in de stal willen nemen, worden
240 biggetjes uitgeladen. Dankzij
zijn jarenlange ervaring en geoe
fende blik haalt Frank er direct

een biggetje met longontsteking
uit. 'Deze krijgt een spuitje met
antibiotica en wordt extra in de

gaten gehouden'. De biggetjes die
worden uitgeladen wegen onge
veer 25 kilo. 'De meeste varkens

blijven hier ongeveer 120 dagen',
legt Frankwin uit. 'Als ze circa
I 10 kilo wegen, gaan ze naar het
slachthuis. Van een varken worden

1.200 verschillende producten
gemaakt. 'Uiteraard vleesproduc
ten zoals gehaktballen, hamlapjes
en worsten', vertelt de varkens
boer. 'Maar ook andere artikelen.
Zo worden de haren in borstels

en kwasten verwerkt, de darmen
dienen als velletjes voor de wor
sten en de organen gaan naar de
petfood (huisdierenvoeding) indus
trie.Alleen de oren en poten
gebruiken wij niet. Deze gaan voor
consumptie naar China.'

Alleskunner
Ondanks dat Jaklien als kind is
opgegroeid in een boerenbedrijf
(haar ouders hadden fazanten en
kalkoenen) heeft ze nooit de
ambitie gehad om fulltime op de
boerderij mee te draaien. 'De kip
pen vind ik nog wel leuk', aldus
Jaklien, 'maar met de varkens heb

- ik niets. Bovendien heb ik mijn
handen vol aan mijn kinderen, het
huishouden, de tuin en mijn baan
bij LG.Philips Displays.' Haar werk
zou ze ook niet willen missen. 'Ten
eerste omdat ik een ontzettend

leuke baan heb, maar het gaat
natuurlijk ook om het geld', geeft
ze eerlijk toe. 'Het boerenbedrijf is
de laatste jaren zeker geen vetpot,
dus mijn inkomen komt goed van
pas.' 'Rijk worden we er inderdaad
niet van', vult Frankwin haar aan.

'Ik werk gemiddeld zo'n vijfenzes
tig uur per week. Alleen zondag
middag zijn we vrij en de vakanties
beperken zich tot een paar daagjes
Centerparcs.' Toch zou hij zijn job
nooit willen ruilen voor een kan

toorbaan van negen tot vijf.'Ik
vind boer zijn gewoon het mooi
ste dat er is. Het is ontzettend

afwisselend werk. Als boer ben je
een duizendpoot, een alleskunner.
Zo ben ik naast verzorger van de
dieren tegelijkertijd elektriciën,
metselaar, boekhouder, handelaar,
milieudeskundige en veearts.'
Over de toekomst van zijn boe
renbedrijf is hij redelijk optimis
tisch. 'Het is gewoon een kwestie
van keihard werken, doorzetten
en de kosten binnen de perken
zien te houden. De varkenspest
heeft ons het nodige gekost, maar
de vogelgriep is gelukkig aan onze
deur voorbij gegaan. Als er niet
teveel meer van dit soort rampen
komen, zie ik ons hier wel oud
worden.'
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