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32"SuperSlim eind januari in Gumi in productie

Belangrijke mijlpaal voor toekomst LPD
Januari 2005 wordt een belangrijke maand voor LPD. Als alles

volgens planning verloopt, gaat dan de massaproductie van de

32"SuperSlim van start. 'Dit is een ontzettend belangrijke mijlpaal

in het SuperSlim-project', vertelt manager SuperSlim Frits Gehring.

'Als we deze mijlpaal halen, staan medio 2005 de eerste

32"SuperSlims in de winkel. Wanneer deze nieuwe, ondiepe TV een

succes wordt, kan onze huidige positie in de beeldbuizenmarkt

worden versterkt.'

De ontwikkeling van de
32"SuperSlim verloopt tot nu toe
volgens schema. Onze klanten zijn
erg enthousiast', aldus Gehring.
'We hebben een groot aantal set
makers met demonstratiesamples
bezocht en verschillende road

shows gelopen. En alle reacties
zijn tot nu toe zeer positief:

Beeldbuizenfabriek Gumi
De massaproductie van de
32"SuperSlim zal plaatsvinden in

de beeldbuizen
fabriek in Gumi.

Op dit moment
wordt een pro
ductielijn hiervoor omgebouwd en
aangepast. In oktober heeft de
eerste pilotrun plaatsgevonden.
'We zijn hierbij geen grote pro
blemen tegengekomen', vertelt
Gehring. 'Er wordt nu hard gewerkt
om de mijlpaal massaproductie in
januari op tijd te behalen.'

beeldformaten op de markt bren
gen. We starten dan met de 29".
Ook gaan we een cost down
versie maken van de 32". Door

de toepassing van donker in plaats
van helder glas valt de kostprijs
van deze buis dan nog aantrek
kelijker uit.'

<::> JISon presenteert de New Game
<::> LPD Sittard breekt lans voor onderhoud

<::> Toekomst centraal in Townmeeting PTE
<::> Winnaars Cost Innovation Award 2004

<::> BPO-project bespaart F&A kosten
<::> Dinsdag I6 november OR-verkiezingen
<::> SuperFeest in Efteling groot succes
<::> LPD'ers lopen Halve Marathon Eindhoven
<::> Armand Klignet zegt baan op voor wereldreis
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Grote stap
Het welslagen van de 32"SuperSlim
buis is volgens de manager erg
belangrijk voor de toekomst van
LPD.'Het is een zeer innovatief

product, waarmee we weer een
grote stap in de ontwikkeling van
de beeldbuis kunnen maken. Als
deze eerste versie van de 32" een

succes wordt, gaan we ook andere

Belangrijke voordelen
De ervaring met de in 2003
gestarte productie van de 21"RF
SuperSlim in Durham leert dat
klanten grote waarde hechten aan
design en cost of ownership
gecombineerd met een excellente
beeldkwaliteit. Gehring verwacht
dan ook dat de nieuwe SuperSlim
een geduchte concurrent zal



Beste lezer

Ton Danes

de slag gegaan', aldus Gehring.
'Dit hoeft echter geen nadeel te
zijn.Als meer producenten met
een SuperSlim buis op de markt
komen, kan dit ook bijdragen aan
een versnelde klantenacceptatie.
En dat heeft ook weer een positief
effect op ons product.'

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

opnemen met Wil Robben, voorzitter OR, tel. 37/ of 06-5/687/2/

• Op 16 november zijn de verkiezingen voor een nieuwe onder

nemingsraad! Kandidaten vanuit de vakbonden zijn al sinds eind

september bekend. Ook heeft een aantal niet-vakbondsgebonden mede

werkers zich kandidaat gesteld! Jullie zullen de afgelopen tijd het cam
pagnegeweld wel hebben opgemerkt! Bij deze wil ik iedereen oproepen

om zijn/haar stem uit te brengen, zodat de nieuwe ondernemingsraad
kan rekenen op een breed draagvlak binnen onze (steeds maar kleiner
wordende) organisatie.

• In het kader van mobiliteit LPDE kan gemeld worden, dat van de

31 medewerkers, die Task & Find zijn geworden, er al 7 vertrokken zijn

voor een toekomst buiten LPDE. De anderen zitten in het traject bij het

Employability Center. Deze T&F'ers worden met behulp van gesprekken,

tests, workshops en trainingen employabel(er) gemaakt. Sommigen zijn
al druk aan het solliciteren, anderen proberen voor zichzelf duidelijk te

krijgen in welke job hun toekomst ligt buiten LPDE.

• De ondernemingsraad heeft eind augustus een negatief advies uitgebracht

betreffende Business Process Outsourcing F&A (BPO F&A). Dit

betekent dat de uitvoering van dit project een maand is uitgesteld. In dit
project zou een gedeelte van onze financiële administratie naar Krakow

in Polen gaan. De ondernemingsraad volgt het pilotproject dat op dit

moment in Durham loopt kritisch zodat bij voortzetting van dit project
in Eindhoven later dit jaar niet dezelfde problemen optreden.

Projectleider Peter de Lange houdt de ondernemingsraad op de hoogte
van wijzigingen of aanpassingen in het project. Duidelijk is al wel, dat als

dit project doorgaat het verlies aan arbeidsplaatsen plaatsvindt onder de

vlag van de mobiliteitsnota. Dit houdt in dat er in principe geen gedwon
gen ontslagen zullen vallen en dat men een jaar de tijd krijgt een andere
job te vinden.

• Aan de ondernemingsraad is gevraagd instemming te verlenen om met

ingang van I januari 2005 het BedrijfsmaatschappelijkWerk (BMW)

onder te brengen bij Philips Bedrijfs Zorg. Op dit moment heeft LPDE
een parttime bedrijfsmaatschappelijk werkster. De discussie loopt nog in
de ondernemingsraad.

• De gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR), met vertegen

woordigers van Stadskanaal, Sittard en Eindhoven, heeft in een brief aan
Cor van Otterloo extra aandacht gevraagd voor employability in Sittard
en Stadskanaal.

• De Europese ondernemingsraad (EWC) is medio september in de

nieuwe samenstelling bij elkaar geweest. Cor van Otterloo gaf openheid

van zaken met betrekking tot de resultaten wereldwijd. Ook stond hij
stil bij de financiële situatie in de diverse plants in Europa en Brazilië en

gaf hij aan wat de grootste bedreigingen zijn. Er is van gedachten gewis
seld over de consequenties voor die plants, die geen positieve resultaten

behalen in de toekomst.Verder is in deze Europese vergadering een

update gegeven van het project BPO F&A door Peter de Lange.

Concurrentie
Als deze buis zoveel pluspunten
heeft, ligt de concurrentie dan ook
niet op de loer? 'Na de eerste
technische demonstratie van onze

nieuwe beeldbuis op de IFA 2003
is Samsung en ook Thomson met
de ontwikkeling van SuperSlim aan

in beeld ~

Laatst werd ikgeïnterviewd door een journalist die een jubi
leumboek aan het schrijven was over het bewezen succes van
automatisering en de wereld van morgen. In een deel van het
boek komen geïnterviewden aan het woord die een relaas geven
over de technologische veranderingen in de afgelopen 12,5 jaar.
Bijhet omkeren van het boek geven dezelfde personen hun toe
komstvisievoor nog eens een periode van 12,5jaar.De verande
ringen die in de afgelopen periode op ons af zijngekomen (denk
aan mobiele telefoon, internet, LCD-TV,autonavigatiesystemen
enz.enz.) hebben we inmiddelsal als heel normaal aanvaard.
Ook in de komende periode zullen er nog allerlei nieuwe dingen
op ons afkomen,daarbij kunnen we denken aan privé ruimte
reizen en multifunctionelegebouwen waar bij binnenkomst per
persoon, door middel van sensoren, toegang, verwarming,ver
lichtingen benodigde automatieverbindingen automatisch kunnen
worden geregeld.

worden voor de opmars van
LCD- en plasma-TV. 'De beeld
kwaliteit is nog steeds superieur
aan die van een Flat Panel Display
terwijl de buis er qua uiterlijk wel
veel op lijkt. De SuperSlim buis
maakt namelijk hele mooie TV set
designs mogelijk. Door de toepas
sing van een ander glasdesign,
waarbij het glas aan de zijkanten
zeer ondiep is, en doordat we
tevens de totale diepte van deze
buis 30 procent ondieper hebben
kunnen maken. Het diepste deel
van de TV kast meet hierdoor nog
maar 38 cm. Een LCD-scherm op
een standaard neemt nauwelijks
minder ruimte in beslag.'
Naast een mooi ondiep design en
een goede beeldkwaliteit is met
name ook de prijs een belangrijk
pluspunt van deze nieuwe buis. De
prijs ligt namelijk nauwelijks hoger
dan die. van een reguliere beeld
buis en dat leidt tot een setprijs
aanzienlijk lager dan die van een
LCD- of plasmascherm.
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Wat er ook gebeurt iedereen is het er over eens dat de wereld
om ons heen voortdurend zal blijvenveranderen. We hoeven ons
daar echter geen zorgen over te maken. Het verleden heeft ons
immers geleerd dat verandering geen noodzaak of bedreiging is
maar dat het de enige zekerheid is die we hebben.



Nieuwe spelregels voor R&DID&E

JI Son zet de toon tijdens strategische R&D meeting
Het doel van de eerste strategische R&D meeting in Eindhoven op 8 en 9 september

was het aangeven van de businessrichting voor LG.Philips Displays. President en CEO

JI Son opende de bijeenkomst op RAF met de spelregels van de New Game. Deze

spelregels moeten nog concreter gemaakt worden, maar D&E zal meer en meer de

ruggengraat van LPD moeten worden in deze visie. Niet door te willen streven naar

grote veranderingen, maar in de vorm van fusion van technologieën. Zijn gehoor

bestond onder andere uit de complete top van de organisatie. Zo waren de

Operations I, 2 en 3 directeuren aanwezig evenals alle betrokken stafleden, inclusief

Sales en Inkoop.

JI Son zei zeer te spreken te zijn
over de resultaten die in 2004 zijn
geboekt.,Hij prees de organisatie
voor het bereiken van de huidige
resultaten. Speciaal de IFO (inco
me from operations) stemt hem
tot tevredenheid, maar hij waar
schuwde er tegelijkertijd voor om
nu niet zelfvoldaan achterover te

gaan leunen. Ondanks de krimpen
de CRT-markt kunnen we volgens

de president ons marktaandeel
nog verder vergroten. De 'New
Game' speelt hierbij volgens hem
een belangrijke rol. De CEO zei in
zijn introductie dat de 'New Game'
een nieuwe mindset van de spe
lers vereist. Hierdoor zal LPD zijn
marktaandeel kunnen vergroten
door alle mededingers te verslaan
in een krimpende markt. Hij bena
drukte dat LPD als winnaar uit de
bus zal komen door de wereld

ranglijst aan te voeren op het
gebied van kostenbeheersing,
kwaliteit en product. Fusion tech-

nology, van macro naar micro
niveau, productleiderschap en een
goede werkmoraal zijn volgens de
CEO de sleutelwoorden voor
succes.

Fusion technology
Niet innoveren door kleine aan

passingen in het ontwerp van de
beeldbuis, maar innoveren door
verschillende elementen in onze

business samen te voegen. Dat is
volgens JI Son de kern van diffe
rentiatie. Op deze manier zal het
lang duren voordat onze concur
renten ons nadoen. 'Fusion tech

nology' is de term die hij hier
graag voor gebruikt. Het samen
brengen van bijvoorbeeld techno
logie en management om innova
ties te creëren, kan ons een grote
voorsprong opleveren op onze
concurrenten.'

Micro aanpak
Om nog meer kosten te besparen,
pleit hij bovendien voor een ver
schuiving van een macro naar een
micro aanpak. 'Ook kleine kosten
besparingen kunnen een belangrij
ke bijdrage leveren aan het
bedrijfsresultaat.' Een IrCDT
werd 7 jaar geleden verkocht voor
240 dollar nu is dat 40$, dus een
kostenbesparing van nu I$ was
toen een actie die 6$ opleverde.
We zullen het dus moeten hebben
van vele kleine acties. De Koreaan

wijst ook nog eens op het belang
van SuperSlim voor het voort
bestaan van onze business.

'SuperSlim is zeer belangrijk voor

LPD. Het is een product dat
natuurlijk nog getest moet wor
den, maar SuperSlim kan ervoor
zorgen dat we onze huidige posi
tie in de beeldbuizenmarkt kunnen
versterken.'

Winnaars
Tot slot van zijn presentatie bena
drukt JI Son het belang van de
inzet en betrokkenheid van de
medewerkers. 'Het is aan de lei

dinggevenden om dit te stimu
leren.' Met de woorden 'nu is het

tijd voor R&D en de rest van LPD
om de uitdaging aan te nemen en
samen met mij deel te nemen aan
de New Game' neemt de presi
dent afscheid van alle aanwezigen.
'Zolang we in ons zelf blijven gelo
ven, zullen we de winnaars zijn van
de New Game', aldus JI Son.

Teambuilding
Op de agenda van de R&D mee
ting onder leiding van Wim
Brouwer, stonden de eerste dag
van de Strategic R&D meeting
presentaties en discussies over de
toekomst, de strategie en de bena
dering van New Displays. De
tweede dag stond in het teken van
brainstorm sessies. De 24 deelne
mers werden verdeeld over twee

groepen om nieuwe ideeën te
genereren over mogelijke R&D
bijdragen en toekomstige pro
gramma's. Het secundaire doel van
deze tweede dag was teambuilding
binnen de R&D organisatie. JI Son
gaf te kennen het harde werk en
de toewijding binnen de R&D
gemeenschap te waarderen en hij
onderstreepte dat deze groep een
sleutelrol speelt in het winnen van
de 'New Game'.

President en eEO JI Son.



LPD Sittard breekt lans voor onderhoud

Werk Maintenance groep niet altijd makkelijk
LPD Sittard wil dit keer de Maintenancegroep eens in In Beeld belichten. De taken

van deze groep zijn: het onderhouden van machines, gereedschappen en gebouwen

tegen zo laag mogelijke kosten. Het betreft verschillende soorten onderhoud zoals

storingen opheffen, curatief onderhoud, preventief onderhoud en het verbeteren van

rendement en levensduur. De groep bestaat uit drie clusters: Onderhoud samenstel

machines (SAM), Onderhoud gereedschappen en Onderhoud overige machines en

gebouwen (incl. elektrisch onderhoud). In totaal werken er 35 vakmensen inclusief

leidinggevers.

Volgens Paul Zenden, Equipment &
Maintenance engineer, wordt er
veel gevraagd van het analytisch
vermogen van de gereedschapma
kers en.de nauwkeurigheid waar
mee gewerkt moet worden. Door
de steeds hogere eisen en de
extreme vormen die aan de pro
ducten gesteld worden, is specia
lisme een must, meent hij. 'Het valt
niet mee om met negen gereed
schapmakers het totale pakket te
beheersen. Er worden meer dan

250 verschillende componenten
gestampt met zo'n tachtig ver-

Paul Zenden

schillende hoofdgereedschappen.'
Een bemoeilijkende factor is vol
gens Zenden dat er vaak onbegrip
is voor de situatie. Zo kost vooral

het aanlopen van nieuwe gereed
schappen veel tijd en maximale
inspanning van een gereedschap
maker. Bovendien moet dit alles

gebeuren tussen de reguliere
productie en onder extreme tijds
druk. Een stressverhogende factor
is dat het productiemanagement
nog al eens moeite heeft met lan
gere machinestilstanden.

Hogere werkdruk
Ook de SAM-groep heeft het niet
gemakkelijk. 'Twee jaar geleden
bestond deze groep nog uit 26
mensen en drie lijnen', vertelt Paul
Heddema. De beadstations en de

f10wlijn zijn inmiddels verhuisd
naar Tsjechië. Tien personen ver
zorgen nu nog het onderhoud van
de Mini/narrow neck- en de nieu

we type-lijn. 'Daardoor is de werk
druk een stuk hoger komen te lig
gen', aldus Heddema. 'Met dit klei
ne groepje mensen proberen we
om het hele machinepark te

Paul Heddema

onderhouden, zowel preventief als
curatief én de storingen in drie en
twee ploegen.' Het specifieke pro
bleem binnen het cluster Onder

houd overige machines en gebou
wen is volgens Piet op 't Veld de
kennis van de vakmensen. 'Zij
moeten beter en hoger opgeleid
worden om het hele machinepark
te kunnen onderhouden. Het

oplossen van storingen is tot
hoogste prioriteit verheven en er
wordt vooral op kosten gestuurd.'
Hij heeft zich vooral sterk

gemaakt voor de juiste opleiding
voor elektrisch en mechanisch

onderhoud. Hierdoor werden zijn
mensen breder inzetbaar, met het

uitgangspunt dat ze hun specialis
me niet zouden verliezen. Ook in

Op 't Veld's cluster heerst de laat
ste jaren een extreme tijdsdruk
om met een kleine groep alle
werkzaamheden uit te voeren.

Kostenbesparing
De trend van de laatste jaren is
kosten besparen. Dit is ook niet
voorbij gegaan aan de Maintenan
cegroep. De kosten voor aanschaf
van gereedschaponderdelen zijn
fors gedaald, van 1,7 miljoen euro
in 2000 naar 450K euro in 2004.

Volgens Zenden is dit niet alleen
door een kleiner productievolume
gerealiseerd, maar ook door een
ander voorraadbeheer, aangepaste
werkmethodes en meer aandacht

voor preventief onderhoud van

Piet op 't Veld

gereedschappen. 'Door deze acties
zijn we in staat de onderhouds
kosten voor gereedschappen op
een redelijk niveau te houden',
stelt hij. 'Momenteel zijn we bezig
om de gereedschapmakers meer
allround te maken. Het is echter

belangrijk dat ze hun specialisme
niet verliezen. Dit gebeurt door
het opstellen van werkmethodes
en OCAP's (Out of Control
Action Plans). Dit betekent dat
optredende storingen en de
eventuele oplossingen worden

in beeld ~



vastgelegd. Jaarlijks wordt er een
analyse gemaakt op basis van uren
en kosten. Aan de hand van deze

analyse wordt er een top vijf
bepaald die in dat jaar verbeterd
moet worden.'

Randvoorwaarden
Ook voor de SAM-groep geldt dat
vanwege het geslonken aantal
mensen, elke monteur aan alle
machines moet kunnen werken.
Het min of meer allround worden

is gebeurd door het intern over
dragen van kennis van de ervaren
onderhoudsmonteur, eventueel
aangevuld met een opleidingsplan.
Het grote voordeel van deze situ
atie is volgens Heddema dat men
niet meer afhankelijk is van één of
enkele mensen in geval van ziekte
of vakantie. Mensen zijn flexibeler
inzetbaar en het werk is afwisse
lender voor de vaklieden. Het

nadeel is dat, nu de groep zo klein
is, er soms geen tijd is voor
preventief en curatief onderhoud.

Heddema: 'De monteurs zijn voor
al bezig met storingen en de rest
moet schuiven.'

Net als zijn beide collega's ziet
Zenden de voordelen van het
streven naar allround medewer

kers. 'De processen raken steeds
beter onder controle en het werk

biedt meer afwisseling.' Voor het
bedrijf zijn de voordelen nog gro
ter, meent hij. 'Door beheerste
processen kan levertijd en kwali
teit gewaarborgd worden en is het
mogelijk met een minimaal budget
te werken.' Dit is volgens hem
alleen mogelijk met een gemoti
veerde groep gereedschapmakers
die goed samenwerken met ope
rators en monteurs. 'Om dit in

stand te houden is het belangrijk
de juiste randvoorwaarden te
creëren en te bewaken. Waarbij de
inbreng van de hele groep
gehoord dient te worden.' Voor
buitenbeentjes is geen plaats,
waarschuwt hij, hiervoor is de
groep te klein.

Toekomstplannen
Om efficiënt te kunnen werken is

een planning aan de hand van sto
ringanalyse (STORKA) noodzake
lijk,volgens Heddema. Om te
weten wat er reeds gedaan is, wil
hij preventief onderhoud vastleg
gen in rapporten. Als volgende
stap ziet hij het opstellen van een
werkmethode voor preventief en
het curatief onderhoud.

Bij Zenden staan de komende
jaren verbetering van preventief
onderhoud en magazijnbeheer op
de agenda.
Om te zorgen dat de nieuwe aan
pak gehandhaafd blijft heeft Piet
op 't Veld een opleiding- en inzet
baarheidsmatrix zichtbaar gemaakt
waar volgens hem 'de hele groep
achter staat'. Zijn volgende stap is
het in stand houden van bovenge
noemde onderwerpen en het
doorzetten van preventief onder
houd zodat er geplande stops
plaatsvinden.

Kevin Barrett stelt toekomst centraal

in Townmeeting PTE
Zo'n vijfenzeventig PTE'ers kwamen vrijdag 17 september bijeen voor de Town

meeting. Ondanks het feit dat het Iran project niet doorgaat, klonk er enig optimisme

in het betoog van Kevin Barrett. De resultaten van LPD passeerden de revue. Ook

kwamen de workload voor de PTE en The New Game aan bod. The New Game staat

voor een verandering van mindset waarbij we meer dan voorheen gebruik maken van

onze competence en kennis.

In de zaal op RA stond het proto
type van een 32"SuperSlim uitda
gend opgesteld. 'Hiermee zijn we
in de lead', stelde Kevin Barrett
verheugd vast. 'De concurrentie
heeft ondertussen wel een mooie

website, maar ze kunnen nog geen
buis laten zien.' Een positieve ope
ning, zoveel is zeker. Want de aan
leiding voor de Townmeeting was
het stoppen van het Iran project.
'Er zijn nog wel afrondende
gesprekken gaande', zo zei Barrett,
maar hij was ervan overtuigd dat
het project niet doorgaat.

De workload voor PTE en The New Game kwamen in de Townmeeting
onder andere aan bod.



SuperSlim belangrijke
werkverschaffer
Toch komt PTE niet zonder werk

te zitten. De komende tijd zullen
de nodige industriële projecten
door de PTE uitgevoerd worden.
Met name in Brazilië zijn investe
ringen te verwachten met betrek
king tot de 21"Real Flat.Tijdens
een recente Roadshow is deze

buis uitermate positief ontvangen,
aldus Barrett. Daarnaast is er een

upspeed van 14" en 20" te ver
wachten. De 29"SuperSlim staat in
Dreux op de to-do lijst.Voor
Hranice gaat de aandacht in eerste
instantie uit naar de upspeed van
lijn 2 en direct daarna naar de
upgrade van Large. In Durham
bleken twee projecten er eentje
teveel. De match mechanisatie is

on hold gezet ten gunste van de
21"SuperSlim.

Voor Hua Fei is er tot en met

2005 een package deal afgespro
ken voor vijf projecten: de
21"SuperSlim, de 29"FCD, een
upspeed van lijn I, de 32"WS en
de 25"RF. In Mexico wordt volgend
jaar het eerst gewerkt aan de
32"WSRF en het jaar daarop aan
de 34"WSRF SuperSlim. 'De Roll
out van SuperSlim is heel belang
rijk en vormt een kritisch deel van
ons voortbestaan. In Amerika

moet je zorgen dat je buis voor
I april klaar is, daarna beginnen de
setmakers met hun design. Als je
te laat bent, moet je een jaar
wachten om mee te kunnen doen.

We hebben inmiddels een proto
type, maar om in januari te kun
nen beginnen met de productie
blijft moeilijk voor onze DEE
collega's', aldus Barrett.

Positief nieuws
Maar er was meer positief nieuws.
Hoewel het budget conservatief is
dit jaar, gaat het goed bij LPD.
Omzet, IFO en cash flow zijn alle
maal beter dan gebudgetteerd.
Vooral Operations I (China en
Mexico) en Operations 3 (Korea
en Indonesië) liggen respectievelijk
20 en 33 procent boven budget.
De verwachting is dat er meer
omzet zal komen, meer winst en
meer cash. Wel dient er vooral in

Europa rekening gehouden te
worden met prijserosie. 'Het posi
tieve aan deze kwestie is dat dit
niet alleen voor ons zo is, voor
de concurrent geldt dit in nog
sterkere mate', aldus Barrett.

----------------
Vacht/Basic biedt mogelijk soelaas

PTE wil architect van situatie blijven
Hoewel er de komende tijd voldoende werk is voor de PTE dankzij SuperSlim en Hua

Fei,staat vast dat PTE op termijn moet inkrimpen. Nu het Iran-project niet doorgaat,

is een crashlanding wel dichterbij gekomen. Het PTE management zal echter alles in

het werk stellen om de medewerkers van 'werk naar werk' te brengen. Tijdens de

Townmeeting op 17 september kreeg Wim van Wanrooij, manager Business Develop

ment van YachtlBasic engineering de kans zichzelf en zijn bedrijf voor te stellen. Het

is in principe mogelijk dat een aantal PTE'ers straks door het Competence Center

van dit bedrijf wordt ingezet.

Omdat er nog helemaal geen con
crete afspraken tussen het PTE

Wim van Wanrooij stelt YachtlBasis engineering

aan het PTE-publiek voor.

management en YachtlBasic zijn
gemaakt, was de voordracht puur
bedoeld als kennismaking en
oriëntatie. 'Uitgangspunt van de
komende besprekingen zijn in elk
geval een win win situatie, zowel
voor de medewerkers, voor LPD
als Yacht/Basic engineering', aldus
PTE manager Kevin Barrett. De
reden om misschien wat vroeg
tijdig in zee te willen gaan met een
extern bedrijf is dat Barrett een
pro actieve houding prefereert
boven een afwachtende. 'Je moet
voorkomen om in de rol van

slachtoffer te moeten kruipen. Je
moet altijd zorgen dat je de

architect van de situatie blijft.
Stilstaan in deze fase is geen optie.
Dit is één van de positieve moge
lijkheden om de huidige situatie te
managen.'

Core business
Van Wanrooij lichtte de toekomst
plannen voor het Competence
Center toe en gaf inzicht in de
werkwijze en het klantenbestand.
De jonge organisatie streeft naar
zo'n tweehonderd medewerkers

eind 2005. Er zijn ondertussen
klantenpartnerships met CFT,
ASML, LG.Philips Displays, FEl,
Océ, PMS, Zeiss en Bosch. De
vraag uit de zaal waarom het
Competence Center wel zou
slagen daar waar het CFT faalde,
pareerde Van Wanrooij met de
opmerking dat zijn Center
beschikt over een zwaardere en

actieve commerciële afdeling die
opdrachten binnenhaalt.
Bovendien is het de core-business

van het bedrijf om de mensen
aangesloten te houden en te zor
gen dat er veel klanten zijn en een
grote projecten portfolio.



Projectteam 34RF tint wint OEE Co st Innovation Award 2004

'Met enthousiaste club kun je veel bereiken'
Maar liefst 40 miljoen Euro besparen in 9 maanden tijd. Dat is het doel dat het

projectteam 34RF tint zich heeft gesteld. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Zo

daalde de kostprijs van de 34RF in China in een half jaar tijd met 25%.De beeldbuizen

fabriek in Mexico liet voor deze buis zelfs een daling zien van 30%. Deze gunstige

bijdrage aan het bedrijfsresultaat in combinatie met de pragmatische en enthousiaste

aanpak leverde het projectteam 34RF eind juli de DEE Cost Innovation Award op.

een goedkopere en betere optie is
de toepassing van getint glas.'
Deze laatste optie heeft volgens
Meijer echter ook een nadeel.
'Doordat het glas aan de rand van
het scherm dikker is, is het aan de

Trots tonen enkele leden van het projectteam de Cost Innovation Award 2004.

Vlnr. Chen Wang, Baukje Wisse, Frank Niessen, Yvonne Vossen, Jan Meijer,Alfred
Zwikker en Hans van Haastrecht.

De verliezen in Gomez Palacio in

Mexico en de kleine winstmarges
in Hua Fei in China waren de

belangrijkste reden voor de start
van het 34RF tint project eind
vorig jaar. 'De groeiverwachtingen
voor deze buis waren erg hoog',
vertelt projectleider Alfred
Zwikker. 'Een project gericht op
het terugbrengen van de kostprijs
zou dan ook zeer goede resulta
ten op kunnen leveren.'

Nauwe samenwerking
Het 34RF tint projectteam bestaat
uit 25 DEE-medewerkers afkom

stig van de afdelingen CIPI (cost
innovation performance improve
ment) en MIE (manufacturing
improvement Eindhoven). Voor
de praktische uitvoering van het
project is uit deze groep een
kernteam van acht DEE'ers onder

leiding van Alfred Zwikker gefor
meerd (zie kader). 'In tegenstelling
tot voorgaande jaren zijn de pro
jectleden nu niet volledig vrij
gemaakt voor dit project', vertelt
Zwikker. 'Dit vraagt wel om extra
inspanningen om de groep gemoti
veerd te houden, maar gelukkig is
dat tot nu toe goed gelukt.'

Ook met diverse partijen buiten
Eindhoven wordt in dit project
intensief samengewerkt. 'We
onderhouden nauwe contacten
met DEG en CPO in Gumi,
COO-Operations I in Hongkong,
de fabrieken in China en Mexico
en de lokale leveranciers', vertelt
de projectleider. 'Ik schat dat ik
het afgelopen jaar zo'n 80 à 90
procent van de tijd onderweg ben
geweest.' 'Maar gelukkig heb ik
weinig last van jetlags', voegt hij er
lachend aan toe.

Getint glas
De 40 miljoen Euro kostenreduc
tie die het team voor ogen staat,
is volgens de projectleider ambi
tieus maar zeker niet onrealistisch.
'In de beeldbuizenfabriek Hua Fei

(China) willen we in twee jaar tijd
45 procent kosten besparen en in
Gomez Palacio (Mexico) 35 pro
cent. Om dit te realiseren zijn we
eerst gaan kijken hoe we de kos
ten van de ingekochte componen
ten (BOM), het materiaalverbruik
en de productiekosten flink terug
kunnen brengen. Het leeuwendeel
van de kostenbesparing hebben
we gerealiseerd door te kiezen
voor getint in plaats van helder
glas.' 'De heldere buis functioneer
de prima, maar was gewoon te
duur', vult teamlid Jan Meijer zijn
collega aan. 'Om voldoende con
trast in een buis te krijgen, heb je
in het glas een grijs element nodig.
Je kunt hiervoor een grijze folie
op helder glas aanbrengen, maar

randen minder helder dan in het

midden van de buis. Dit probleem
hebben we opgelost door de
matrix aan de binnenzijde van het
scherm aan te passen. Daar waar
het glas dikker is, hebben we de
ruimte tussen de lijnen van de
matrix vergroot.'

Lokale glasleveranciers
Naast de kleur leverde ook de

dikte van het glas een mogelijk
heid tot kostenbesparing op. We
hebben gekozen voor de dunst
mogelijke glasomhulling', legt
Meijer uit. 'Hiervoor hebben we
zoveel mogelijk met lokale glas
leveranciers gewerkt.' In China
was dit volgens hem eenvoudiger
dan in Mexico. 'Doordat China het

brandpunt is van de economische
ontwikkeling zijn hier ook meer
glasleveranciers dan in Mexico.
De stap van een globale naar een
lokale glasleverancier was hier dan
ook sneller gemaakt.'



Baukje Wisse met enkele lokale medewerkers uit Hua Fei.

Volgende fase
De tot nu toe behaalde resultaten

van het project zijn zeer bemoedi
gend. Zes maanden na aanvang van

het project is de kostprijs van de
34RF in Mexico met 30% gedaald.
In China bedroeg de daling 25%.
'Onze volgende doelen worden
moeilijker om te realiseren', ver
wacht Zwikker. 'Om nog meer
kosten te besparen moeten we
nog beter gaan ontwerpen. We
denken hierbij met name aan het
overgaan op een geheel andere
glasgeometrie en het toepassen
van goedkopere metaaldelen.'
Ondanks dat de volgende fase nog
meer inspanningen zal vragen,
heeft de projectleider er alle
vertrouwen in dat het projectdoel
binnen de gestelde tijd wordt
gerealiseerd. 'Met een enthousiaste
club mensen kun je heel veel
bereiken. Dat is me in dit project
wel duidelijk geworden.'

Leden van het
kernteam

Alfred Zwikker

Jan Meijer
Baukje Wisse
Yvonne Vossen
Frank Niessen

Jonathan Negro Zegwaard
Gerard Spikmans
Hans van Haastrecht

l.,,- _

BPO-project bespaart F&A kosten

Outsourcing leidt tot meer stabiliteit
Het BPO (Business Process Outsourcing)-project is opgestart in het kader van het

voortdurend streven naar kosten reductie binnen F&A. Door outsourcing van een sub

stantieel deel van de financieel administratieve taken, kan er wereldwijd in het eerste

jaar zo'n anderhalf miljoen en in de jaren daarna zo'n twee miljoen euro bespaard

worden. Peter de Lange, Eindhoven Controller, is aangesteld als projectleider van het

BPO-project. Maar volgens hem zijn er meer redenen aan te voeren dan kosten

besparing alleen. 'In een krimpende organisatie waarin F&Ahaar capaciteit moet

aanpassen aan het afnemende activiteitenniveau, geeft outsourcing bovendien meer
stabiliteit. '

In eerste instantie is gekeken of
het samenvoegen van de F&A
afdelingen intern binnen LPD een
optie was. Dit bleek geen haalbare
kaart, onder meer vanwege de
schaalgrootte. Outsourcing bleek
een goedkopere, stabielere en
daardoor een kwalitatief betere

optie. Met de stabiele kwaliteit op
de F&A services gaat volgens De
Lange ook een verbetering van
transparancy, consistency, control
en f1exibility gepaard. Het is vol
gens hem dan ook niet voor niks
dat steeds meer multinationals

zoals bijvoorbeeld Philips en Shell
besluiten over te gaan tot out
sourcing van zaken die niet

behoren tot de front-office taken

van de onderneming. 'Voor de
F&A service providers is datgene
wat voor ons tot back office taken

gerekend wordt, juist een front
office taak. Zij zullen er alles aan
doen om deze taak zo goed
mogelijk uit te voeren. Ook kun je
als opdrachtgever de nodige eisen
stellen en precies aangeven hoe je
zaken behandeld wilt hebben.'

Capgemini
Van de twee providers die
gevraagd werden om een offerte
te maken, bleek Capgemini het
beste te passen in het LPD profiel.
Op I mei jl. volgde ondertekening

van het samenwerkingscontract
met als gevolg dat Capgemini een
deel van de F&A taken van LPD in
het buitenland zal laten uitvoeren.

Het gaat hierbij vooral om
standaardiseren en routinematige
administratieve activiteiten zoals

de transactieprocessing en stan
daard rapportage. Door dit werk
uit te laten voeren in lage lonen
landen zoals China (Guangzhou)
en Polen (Krakow) kan er veel
geld worden bespaard. Doordat
Capgemini in die locaties al F&A
shared service centers operatio
neel heeft, kan LPD meeliften en
profiteren van de reeds bestaande
ervaring en van lagere start-up en
implementatiekosten.

Durham als pilot
Inmiddels is er een business case

gemaakt, op basis van een due dili
gence onder acht LPD bedrijven.
Dit hield in dat de F&A processen
binnen deze bedrijven met elkaar



vergeleken werden. Hieruit bleek
dat er niet echt sprake was van
gestandaardiseerde F&A proces
sen. 'Dat was ook te verwachten,
maar in de nieuwe situatie moet

dit veranderen', aldus De Lange.
De eerste site die gebruik zal
maken van de expertise van de
nieuwe F&A provider is Durham.
De ervaringen die hier worden
opgedaan, zullen elders worden
toegepast. Ook heeft Capgemini
inmiddels de taken overgenomen
van twee medewerkers in Hong
Kong.

Peter de Lange (I) en Dick Feenstra van Capgemini.

Banenverlies
De outsourcing van de F&A-taken
naar Capgemini en de hiermee
gepaard gaande transfer van func
ties, leidt tot een vermindering
van het aantal functies binnen de

F&A-afdelingen. Op dit moment is
echter nog niet exact aan te geven
hoeveel functies er precies zullen
verdwijnen. Dit is grotendeels
afhankelijk van de per site uit te
voeren detailanalyses van de ver
schillende lokale F&A-processen.
Wereldwijd wordt echter voorals
nog uitgegaan van circa 150 func
ties welke zullen komen te verval
len. Hoeveel functies er in

Eindhoven precies komen te ver
vallen is nog niet geheel duidelijk
en hangt, zoals gezegd, sterk af van
de nog uit te voeren detailanalyses
van die F&A-processen. In nauwe
samenwerking met het lokale
management en de ondernemings
raad, zullen de sociale consequen
ties worden besproken en opge
lost. Corporate HR zal dit proces
nauwlettend volgen. Dit is geen
leuk proces, maar om de F&A
kwaliteit wereldwijd te kunnen

blijven garanderen in onze krim
pende organisatie, is dit project nu
eenmaal noodzakelijk.

Veranderde mindset
Voor de mensen die hun F&A

werk in Eindhoven kunnen blijven
doen, zal het een en ander veran
deren. 'Er komt een nieuw work

flow systeem, dat voor een groot
deel elektronisch verloopt.
Facturen zullen worden gescanned
en elektronisch worden verstuurd

en goedgekeurd. Processen zullen
op afstand worden gestuurd en dit
vraagt een aangepaste manier van
werken, maar ook van denken.'
Volgens De Lange zullen de
betrokken medewerkers door een

gewenningsproces moeten. 'Zo zal
het in de toekomst voorkomen

dat men gebeld wordt door
iemand uit Polen. Maar ook nu

gebeurt veel interne communica
tie binnen hetzelfde gebouw via
e-mail en telefoon, dus daar is
men inmiddels al aan gewend.'

Dinsdag 16 november OR-verkiezingen

Laat uw stem niet verloren gaan!
Dinsdag 16 november vinden de 4-jaarlijkse OR-verkiezingen plaats. Om de mede

werkers goed te kunnen vertegenwoordigen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk

mensen op deze datum hun stem uit gaan brengen. 'Bij de vorige verkiezingen in

2000 was de opkomst slechts 57%', vertelt OR-voorzitter Wil Robben. Ondanks dit

lage percentage bij de vorige verkiezingen wil de voorzitter proberen de opkomst dit

jaar te gaan overtreffen. 'Met een percentage van meer dan 70% ben ik pas tevreden.

Gezien het belang van een sterke OR in deze tijd zou de opkomst eigenlijk nog veel

hoger moeten zijn.'

III
Bij een personeelsbestand van
vier- tot zeshonderd medewerkers

heeft de OR recht op elf leden.
Van de huidige tien OR-leden
stellen zich er acht herkiesbaar.

Twee leden trekken zich terug.
Het totale aantal kandidaten dat

deelneemt aan de verkiezingen
bedraagt op dit moment achttien.
Negen hiervan zijn afkomstig van
de FNV en zes van de VHPP.

'De vakbonden Unie en CNV heb

ben dit keer geen kandidaten voor
de OR', vertelt Robben. 'De
Rechtstreeks Gestelden -dit zijn
medewerkers die geen lid zijn van
een vakbond maar wel deel willen
nemen aan de OR- hebben tot nu
toe drie kandidaten beschikbaar

gesteld. Uiteindelijk worden dit er
waarschijnlijk zes.'

Stemgedrag
De huidige achttien kandidaat
OR-leden zijn bijna allemaal
afkomstig van PTE en DEE. Glass
Development en Hulp&Staf zijn
slechts met één kandidaat verte

genwoordigd. Of dit van invloed is
op het uiteindelijke stemgedrag is
nog onzeker. 'Ongeveer vijftien tot
twintig procent van de medewer
kers is vakbondslid', stelt Robben.

'Zij zullen waarschijnlijk op een
collega-vakbondslid stemmen.
Maar wat de andere tachtig pro
cent zal gaan stemmen, is nog
onduidelijk.' Een hoge opkomst is
volgens de OR-voorzitter wel erg
belangrijk. 'Ik hoop dat iedereen
zijn stem zal laten horen. Alleen
dan krijgen we binnen de OR een
evenwichtige vertegenwoordiging
van het personeel.'



Goedkeuring SuperSlim gevierd met SuperFeest
in Efteling

De goedkeuring van het SuperSlim project was voor het management van LPDE

aanleiding voor de organisatie van een groot feest voor alle medewerkers. Zo'n 650

medewerkers en hun partners waren zaterdag 25 september om 19.00 uur present

in de Efteling in Kaatsheuvel.

'Na een welkomstwoord door
eor van Otterloo werden we

onder begeleiding van een dweil
orkest door een sfeervol verlichte
Efteling naar een aantal attracties
begeleid. Deze waren speciaal
voor ons opengegaan.
We konden zo vaak we wilden in
de Droomvlucht, VillaVolta en
Vogel Rock, waarna we naar de
stoomcarrousel liepen waar het
feest zou plaatsvinden. Het buffet
was uitstekend, de drank vloeide

overvloedig, de muziek luidruchtig,
Jan Klaassen sloeg iedereen die

het wilde op zijn hoofd en de
carrousel draaide maar door.

Om 12 uur moesten degenen die
met de bus waren gekomen snel
het feest verlaten anders dienden
ze zelf voor vervoer naar huis te

zorgen (en dat overkwam er een
paar).

De reacties op het feest waren
heel positief. Het organiserend
comité verdient een pluim want
het was allemaal prima geregeld!'

Gespannen nek of schouders verdwij
nen als sneeuw voor de zon door een

heerlijk ontspannende stoelmassage.

Cor van Otter/aa spreekt, geflankeerd door enkele prachtig

uitgedoste Efteling-ftguren, de feestvierders toe.
De leden van de big band zetten hun beste beentje voor.

Eindelijk zo vaak als je wilt een ritje

maken in de prachtige stoom
carrousel.

Heerlijk dansen op de opzwepende
muziek in de disco.

Lekker smul/en van het

uitgebreide buffet.



LPD'ers lopen Halve Marathon Eindhoven
LG.Philips Displays nam ook dit jaar weer met vijf teams enthou

siaste lopers deel aan de Halve Marathon van Eindhoven. Zij

bereikten allen zonder blessures de finish. De tijden liepen uiteen

van 1:27 tot 2:17. Een aantal lopers wist hun tijd zelfs te verbeteren.

De organisatie van dit sportieve evenement lag ook dit jaar weer in

handen van Paul Daamen, Henk van der Donk en Ben Hendriks.

Ben Hendriks doet hieronder verslag.

Uitslagen

LPDTeam I:
Patriek Bonné
Marnix Pieterse
Roland van Kessel

CeesWijn
Plaats 21

LPDTeam 2:
Wil Deckers
Frans Meeren
Toon Schillemans
Ton Remmen
Ben Hendriks
Plaats 96

LPDTeam 3:

Henk Hoebergen
Ton Pennings
Karel Smets

Jeroen Pruissen
Plaats 176

LPDTeam 4:
Theo van Baaien
Edwin Stad
Henk van der Donk

Ferry van der Donk
Plaats 246

LPDTeam 5:
Kees Boon
Tof Thomassen
Ben van der Plas
Plaats 71

'Op zondagmorgen 10 okto
ber zorgt Paul Daamen al
vroeg dat ons busje met de
nodige spullen op onze
vertrouwde plek bij het
Stadhuisplein staat. Het
organisatieteam van LPD
heeft om 12:15 uur af

gesproken bij het busje en
vangt de lopers op om hen
de startnummers uit te

reiken. Henk en ik lopen
mee en Paul (helaas geblesseerd)
zorgt voor de opvang bij aan
komst en het noteren van de

gelopen tijden. Om twee uur
klinkt het startschot en maar liefst

4.800 lopers zetten zich als een
kleurrijk lint in beweging. Het is
goed loopweer, het zonnetje
schijnt en het is een beetje aan de

Drie lopers van LPD in de vertrouwde

wit-blauwe kleding tijdens de start.

frisse kant, maar voor de lopers is
dat meestal wel een voordeel. Het

parcours is dit jaar verlegd en
loopt nu wat meer door de stad.
Dit zorgt voor nog meer publiek.
De eerste 10 km zijn vaak de
gemakkelijkste maar na nog eens

5 kilometer wordt het al wat

zwaarder en gaan de kilometers
tellen. Dan is het zaak om het

tempo vast te houden. Als je een
maal de binnenstad binnenloopt,
word je weer opgehitst door het
publiek. Vooral op het Stratums
eind waar het publiek rijen dik
staat, krijg je vleugeltjes en kun je
nog even versnellen. Als je uitein
delijk over de finish bent en je

krijgt je medaille omgehan
gen, geeft dat toch weer
een grote kick.'

Nagenieten
'Paul heeft alle tijden van
de lopers op het schema
bijgehouden en er zijn
weer veel LPD-Iopers die
hun tijd hebben verbeterd.
De beste verbeteraars zijn
Kees Boon, Ben van der
Plas, Marnix Pieterse,

WilDeckers en Toon Schillemans.

Na het aantrekken van droge
kleding, het uitwisselen van erva
ringen en nog een aantal pilsjes in
de grote tent gaat iedereen weer
met een voldaan gevoel huiswaarts
om lekker lui op de bank thuis na
te genieten.'

Chinese Friendship Award voor D&E Manager
D&E Manager Wim Brouwer ontving

29 september jl. de eervolle Friendship
Award van de Chinese regering. Deze
onderscheiding is bestemd voor bui

tenlanders die een belangrijke bijdrage
hebben geleverd aan de ontwikkeling
van China. Officieel is de award uit

gereikt om de buitenlandse experts te

bedanken voor hun inbreng en toewij

ding bij het trainen van Chinees per
soneel. Tevens wordt hun bijdrage aan
de ontwikkeling op sociaal, economisch,

wetenschappelijk en technologisch vlak
alsmede aan onderwijs en culturele

ontwikkeling geroemd. De basis voor

de waardering van Chinese zijde is
gelegd gedurende de meer dan tien

jaar van samenwerking tussen de

South East University in Nanjing en

Philips en later dus LG.Philips Displays.

Enorme eer
Wim Brouwer kreeg de Friendship
Award uit handen van de Chinese vice

Wim Brouwer en de Chinese

vice premier, minister Hui Liang Yu.

premier, minister Hui Liang Yu, zijn

de een medaille van 45 gram puur
goud. De Awarding Ceremony werd

gehouden in the Great Hall of the
People in Beijing. Naast de D&E
manager werden 83 mensen van

21 nationaliteiten met de Friendship

Award bedankt voor hun bijdragen
aan China.

Wim Brouwer en zijn echtgenote

Gerda mochten na de plechtige
uitreiking ook deelnemen aan een

officieel staatsdiner ter gelegenheid

van de 55-ste verjaardag van de
oprichting van de Chinese Republiek.
In Beeld feliciteert Wim Brouwer
van harte met deze enorme eer.



Armand Klignet zegt baan op voor wereldreis

Droom wordt werkelijkheid

paaltje een varken: Een andere
ervaring die veel indruk op het
tweetal maakte was een tocht
naar een vulkaankrater. 'Het uit
zicht was ontzettend indrukwek
kend. Wel vond ik het een vreemd
idee dat er in de vulkaankrater

-weliswaar heel primitief- gewoon
mensen woonden: Ook de tocht

door de jungle zal het avontuurlij

ke stel niet snel vergeten. 'We zijn
drie dagen lang dwars door de
jungle gelopen. Wij hebben ver
schillende wilde dieren gezien,
geslapen in een hutje en ons
gewassen in een riviertje. Maar
naast deze highlights hebben we
ook nog heel veel andere mooie

dingen gezien. Eigenlijk nu al teveel
om op te noemen:

Armand en Brenda houden op
het internet een uitgebreid
dagboek bij met mooie foto's.
Wil je meer weten over hun
reiservaringen surf dan naar

www.bananatrip.nl

Toekomst
Concrete plannen voor de tijd na
hun wereldreis heeft Armand nog
niet. 'Daar hebben we de komende

maanden nog genoeg tijd voor om
over na te denken. Waarschijnlijk

gaan we allebei weer gewoon een
baan zoeken en samenwonen.

Maar we hebben ook plannen om
ergens een restaurantje of hotelle
tje te beginnen. Wie weet komen
we tijdens onze reis wel een heel
mooi plekje tegen:Vulkaankrater

Op dit moment (begin oktober)
zijn Armand en Brenda tweeën

halve week onderweg en het reizen
bevalt hen tot nu toe erg goed.
'We zitten momenteel in

Ecuador', schrijft Armand per mail.
'Wat hier opvalt is de armoede.
Veel mensen buiten de stad leven

in een bouwvallig hutje met een
rieten dak met buiten aan een

Ethiopië
In eerste instantie wilden de

wereldreizigers Zuid-Amerika,
Afrika en het Oosten bezoeken,

maar om financiële en tijdsredenen
beperken zij zich tot Zuid-Amerika
en Afrika.Via Ecuador trekken zij
nu richting het zuiden, via Peru,

Bolivia door Chili en Argentinië
om uiteindelijk in Patagonië uit te
komen. Vier tot vijf maanden later
vliegen ze dan vanaf Sao Paulo

(Brazilië) naar Johannesburg.
'Vandaar reizen we nog vier tot
vijf maanden in noordoostelijke
richting via Zimbabwe, Mozam
bique, Malawi, Tanzania, Oeganda
en Kenia naar Ethiopië', legt
Armand uit. 'Ethiopië wil ik graag
meemaken, omdat ik daar geboren
ben. Ik was pas twee jaar toen we
daar weggingen dus weet ik er
nog maar weinig van. Het lijkt me
dan ook erg leuk te zien waar ik
voor het eerst het levenslicht zag:

begonnen onze wilde plannen
serieuze vormen aan te nemen.

De tijd was nu ook rijp. Brenda's
baan liep in september af en ook
ik was al voorzichtig naar een
andere baan aan het uitkijken.
Sommigen mensen reageerden
enigszins verbaasd op onze beslis
sing, maar de meesten waren toch
erg enthousiast:

Armand werkte als mechanical

engineer bij de Manufacturing
Improvement (MIE)-groep. Voor
deze functie stapte hij regelmatig
in het vliegtuig om bij de verschil
lende IPC's met behulp van de
6-sigma methodiek de productie
te verbeteren. De reorganisatie
perikelen binnen LPD speelden
een belangrijke rol bij zijn beslis
sing zijn baan op te zeggen. 'Voor
mij was de uitdaging en motivatie
de laatste maanden stukken min

der geworden. Natuurlijk heb ik
wel getwijfeld, maar gezien mijn
leeftijd (29), opleiding (TU werk

tuigbouw) en internationale.
ervaring ben ik niet bang bij terug
komst erg lang werkloos te blijven:

Tijd rijp
Plannen om langere tijd naar het
buitenland te gaan, koesterden
Armand en Brenda al langer. 'We
wilden allebei graag iets meer van
de wereld zien. Toen Brenda dan

ook -eigenlijk voor de gein- een
sms-je stuurde met het voorstel
een soort van wereldreis te maken,
begon het toch te kriebelen. Na
een tijdje denken en dromen

Armand en Brenda bij de vulkaankrater in Ecuador.

Veel mensen fantaseren erover. Je baan opzeggen om iets compleet anders te gaan

doen. Een eigen zaak beginnen, een camping of hotelletje starten in Frankrijk, een

mooie wereldreis maken. Voor de meesten van ons blijft het echter bij dromen.

Armand Klignet waagde de grote stap echter wel. Woensdag 15 september vertrok hij

vanaf Schiphol samen met zijn vriendin Brenda naar Ecuador in Zuid-Amerika.


