
BEO Resultaten 2004 gepresenteerd in Theme Focus Meeting

Operations 2 -BEO- klaar voor grote uitdaging in 2005

Deelnemers 'Theme Focus Meeting' hebben er vertrouwen in.

'Ondanks de moeilijke omstandigheden van het

afgelopen jaar mogen we trots zijn op de belang

rijke resultaten die we hebben bereikt. En ook in

2005 gaan we de grote uitdagingen weer met

volle overgave aan.' Dat w~s de kern van de bood

schap die Operations 2 director Cor van Otterloo

tijdens de 'Operations 2 Theme Focus Meeting'

op 25 en 26 november jl. in Motel Eindhoven

bracht. Ruim twintig deelnemers, waaronder

CEO )1 Son, Deputy CEOICFO Peter van Bommel

en CSO Wiebo Vaartjes namen aan deze twee

daagse bijeenko,!,st deel.

Behalve de leden van de executive

board waren ook de plantmanagers
van de BEO organisatie (Brazilië
en Europa), het operation mana
gement, de TDR leiders en de
verantwoordelijke personen voor
corporate en operations 2 sup-
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port van de partij. De verschillen
de presentaties die zij tijdens deze
meeting hielden, werden door de
leden van de executive board van
een waardevolle en constructieve
feedback voorzien.

Sterke kostendaling
'Vergeleken met 2003 zijn de
resultaten in 2004 over de gehele
linie sterk verbeterd', houdt eor
van Otterloo de deelnemers voor.

'De IFO (Income From Operations)



is ondanks een prijserosie van
12 procent met maar liefst 81 mil
joen Euro verbeterd ten opzichte
van de resultaten in 2003. De pro
ductiviteit steeg met 27 procent.
De salariskosten daalden, mede
door de 19% afname van het aan

tal medewerkers, met 28 procent.'
'Ook de OCOO (Other Costs
Of Operations) vielen 19 procent
lager uit', vervolgde Van Otterloo
zijn opsomming. 'En de voorraad
kosten tot slot daalden met

39 procent.'

Goud voor Hranice
Tijdens deze internationale bijeen
komst kregen Hranice, Brazilië en
Skierniewice (Polen) ook de gele
genheid de resultaten die zij in
2004 op het gebied van 'Innovation
School' hadden bereikt aan de

overige deelnemers te presenteren.
Dit werd gevolgd door de bekend
making van de negen beste in de
praktijk gebrachte TOR projecten.
JI Son en Cor van Otterloo

reikten hiervoor gezamenlijk de
onderscheidingen uit. Goud ging
dit jaar naar de Hranice plant
voor het GET2 TOR project.
Van Otterloo feliciteerde bij deze
gelegenheid de plant directors
nogmaals met de grote resultaten
die zij in 2004, ondanks de moei
lijke omstandigheden, hadden
bereikt.

Nieuwe aanpak
Tot slot was er tijdens deze ver
gadering natuurlijk ook volop
aandacht voor de toekomst. In

2005 is volgens Van Otterloo een
sleutelrol weggelegd voor de 'New
Game', waarin zaken als meer

samenwerking en integratie, grote
doorbraken (macro niveau) maar
ook aandacht voor kleine projecten
(micro niveau), productleiderschap
en een goede werkmoraal centraal
staan. De noodzaak van deze

'nieuwe' aanpak geldt volgens hem
met name voor Europa. 'Vooral
ons continent ziet zich voor een

enorme uitdaging gesteld door de
sterke prijserosie, de snel dalende
winstmarges en de ongunstige
wissel koersve rhoud ingen.
Maar ondanks deze negatieve
ontwikkelingen hebben de zeven
Operations 2 TOR projecten en
de TOR projecten van de verschil
lende plants de potentie in zich
om deze ongunstige business
invloeden te overwinnen.' Het

team van Operations 2 zal zich
volgens Van Otterloo in elk geval
volledig inzetten om de zeer uit
dagende doelen in het komende
jaar te behalen. 'Uiteraard zullen
CEO, CSO, CPO en Operations 2
hierbij alle benodigde ondersteu
ning bieden. De "New War" is
in Europa al begonnen!', besluit
Van Otterloo.

Beste lezer

We gebruiken steeds meer superlatieven om het belang van iets
te kunnen aangeven. De grootste Nederlander aller tijden, de
rijkste persoon volgens de Quote 500, de beste sporter. mede
werker of ondernemer, het zijn er allemaal voorbeelden van.
Ook in de productensfeer gebruiken we benamingen als de ailer
goedkoopste, als beste getest en voor onze eigen beeldbuis
'SuperSlim'. Er bestaat echter niet iets als het allerbeste of het
allergrootste. Het zijn immers allemaal momentopnames die snel
weer achterhaald worden zodat we weer op jacht moeten naar
nieuwe gegevens en overzichten.
Gelukkig kennen we naast al deze snelle veranderingen ook nog
rustpunten in de vorm van onze jaarlijkse tradities die juist niet
of nauwelijks aan veranderingen onderhevig zijn. Met name rond
de Kerst hebben we onze tradities zoals versierde kerstbomen,
het Kerstdiner, de vakantie en samenkomsten in de familiesfeer.
Ook met Nieuwjaar kennen we tradities als feesten met vuur
werk, champagne en oliebollen.
In dit nummer van 'In Beeld' vertellen de personen die voor dit
'Kerstnummer' geïnterviewd zijn over hun Kersttradities op het
culinaire vlak. Ofwel wat eten zij met Kerst?

Namens de redactie van 'In Beeld' wens ik u en uw familie prettige
feestdagen en een in alle opzichten goed en gezond 2005!

Ton Danes

Redactieraad Piet Arkesteijn RAF 5;Ton Danes RE p;

Rob van der Schee TZ 3; Christa Horrocks RE p;

jan-Willem Lenderink RAU I; SilviaWouters RAF 5.

Redactiesecretariaat Rosalie van Amelsvoort RE p,
kamer 6S, tel. 040-2304680

Correspondenten jan Hermans GDE TZ p;

Hans van Oeffelen DEE RAF 4; jos Rijnders MIE RAU I;
Wil Robben (OR) RE p.; Nicole van de Pitte (LPD Sittard);
Einte Holwerda (LPD Stadskanaal).

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

• In november zijn de verkiezingen voor een nieuwe ondernemings

raad geweest! De opkomst van 68,2% had eigenlijk best wel wat hoger

mogen zijn! In een apart artikel meer over deze verkiezingen en follow up!

• In het kader van mobiliteit LPDE hebben de T&F-ers afgelopen maand

de workshops 'Arbeidsmarktbenadering' en 'Sollicitatiegesprekvaardig

heden' gevolgd. Nu heeft iedereen in principe voldoende theoretische
bagage om voor juli 2005 een job buiten LPDE te hebben gevonden.
Nu de praktijk nog!

• Verder is het duidelijk dat in de afbouw van deze site door het manage
ment naar mogelijkheden gezocht wordt om (groepen) medewerkers

-met behoud van werk en andere faciliteiten- over te laten gaan
naar andere bedrijven. LPDE is hier al enige tijd mee bezig, denk aan

TMS, SPS, IRS.Op dit moment lopen discussies met YachtiBasic Enginee
ring over overname van een groep (design)medewerkers van PTE. Ook
wordt aandachtig gekeken naar het outsourcen van IT gedeeltes.
De ondernemingsraad volgt dit nauwlettend!

• Business Process Outsourcing F&A (BPO F&A): bij bepaalde processen

is al duidelijk dat deze naar Krakow (Polen) gaan. Het resultaat hiervan
is, dat drie medewerkers binnen F&ATask & Find zijn geworden. Deze
medewerkers hebben eind november een begin gemaakt met het

employability traject.

Lees verder op pagina 10

in beeld ~



Training & Development Manager Roelie Joekema

Opleidingen integraal onderdeel van MT-beleid
'De jeu van mijn baan is om mensen en opleidingen optimaal te matchen. Als ik

iemand op het juiste spoor kan zetten, geeft mij dat een goed gevoel.' Dit zegt Roelie

Joekema, Training & Development Manager. Nu het management sinds begin van dit

jaar weer volop financiële ruimte heeft gegeven voor opleidingen, is haar baan druk

ker maar ook veelzijdiger en ingewikkelder geworden. 'Vroeger adviseerde je bij een

bepaalde functie een bepaalde opleiding. Nu is het zo dat we de mensen iets willen

bieden dat verder reikt dan hun functie. Ook daar waar je de juiste mensen graag

aan boord wilt houden, vormt het onderdeel opleidingen een integraal onderdeel van

het managementbeleid. ' Joekema juicht het van harte toe dat investeren in mensen

weer centraal staat en de organisatie opleidingen weer belangrijk vindt.

Nu de budgetten dit jaar weer
open staan voor opleidingen, stap
pen er gelukkig weer meer men
sen met allerlei verschillende

opleidingswensen bij Roelie
Joekema binnen. De opleidings
wensen variëren van technische

en communicatietrainingen, tot
managementop Ieidingen.

Roelie Joekema: 'De jeu van mijn baan is om mensen

en opleidingen optimaal te matchen.'

Mensen zijn volgens haar, veel
meer dan ze zich realiseren, de
architect van hun eigen toekomst.
Opleidingen kunnen daarbij van
dienst zijn. Het is belangrijk dat de
medewerkers dat beseffen en als

deze een duwtje in de rug nodig
hebben, verwacht zij dat leidingge
venden hun medewerkers hierbij
ondersteunen. Slechts sporadisch
komt het voor dat iemand tegen
zijn zin door zijn leidinggevende

gestuurd is.Als de juiste motivatie
ontbreekt, adviseert Joekema deze
persoon om later nog maar eens
terug te komen

E-Iearning
Een andere mogelijkheid die gebo
den wordt is E-Iearning, waarbij je
vanachter je eigen PC kunt leren.
Al biedt E-Iearning uiteraard lang
niet alle mogelijkheden van een
'echte' training of cursus, volgens
Joekema. 'Maar hoewel het niet in
alle gevallen een op zichzelf staand
instrument kan zijn, kan de PC wel
op een goede manier ingezet wor
den bij het vergaren van kennis.'
Zo is onderwijs op het gebied van
Informatie Technologie volgens
haar goed te volgen via E-Iearning.
Wie mogen gebruik maken van
E-Iearning? 'In principe iedereen',
aldus Joekema. 'Al zal niet ieder
een alles kunnen volgen omdat de
toegankelijke modules alleen in
het Engels beschikbaar zijn. Er zijn
modules voor leadership en
management, professional develop
ment (marketing), technologyen
information technology. Joekema:
'E-Iearning kan in een uitzonderlij
ke situatie soelaas bieden.

Bijvoorbeeld wanneer mensen tij
dens hun dienstreis iets willen stu
deren. Zelfstudie kan echter nooit
datzelfde bieden wat een klassika

le les biedt', aldus Joekema. 'Het is
ook niet zo dat er voor deze

manier van leren certificaten gege
ven worden. Er staan opdrachten
op die je toegang geven tot een

volgende module.' Wie eens wil
kijken wat er zoal beschikbaar is,
kan terecht op www.learning
net.cam. Inloggen gaat via je
externe e-mailadres (@Igphilips
displays.com), waarbij het deel
voor het @-teken als password
dient.

Subsidieaanvraag
Hoewel er uiteraard budgettech
nisch beperkingen zijn, is met de
opleiding van medewerkers een
behoorlijk bedrag gemoeid. Een
deel van het geld dat in opleidin
gen geïnvesteerd wordt, probeert
Joekema dit jaar via het Europees
Subsidie Fonds (ESF) terug te krij
gen ten gunste van LPD Neder
land. Bij deze subsidieaanvraag
hoort het invullen van een enor

me papierwinkel. Onderdeel hier
van vormen de presentielijsten die
medewerkers meekrijgen als ze op
cursus gaan. Deze presentielijsten
zijn een onderdeel van de bewijs
voering die nodig is om aan te
tonen dat de aangevraagde
opleidingen daadwerkelijk zijn
uitgevoerd. Ze hoopt dat ze het
geld binnen kan halen en vraagt
voor volgend jaar weer een ESF
subsidie aan.

Assessment & Development
Samenvattend stelt Training &
Development Manager Roelie
Joekema dat ze blij is dat er bin
nen LPD weer geld beschikbaar is
voor opleidingen en dat de ont
wikkeling van de medewerkers
weer hoog op de agenda staat. In
dit kader vindt ze het een uitste
kende zaak dat BEO van Cor van
Otterloo weer investeert in een

Assessment & Development
Program voor de growth poten
tiais. Voor volgend jaar staat dit
programma ook gepland.



SuperSlim rijzende ster voor CRT

Positieve reacties na wereldwijde Roadshows
en klanten bezoeken

LPD-team in de startblokken om klanten tijdens de Roadshow in Noord

Amerika de SuperSlim te laten zien. Derde van rechts is Jan van Knippenberg.

Wie beweerde ook weer dat de CRT-buis ten dode is opgeschreven? Alle 'end of life

cycle'-verhalen ten spijt, verschijnt daar plotseling de SuperSlim aan het firmament.

Met deze rijzende ster is LG.Philips Displays erin geslaagd om weer een grensverleg

gend product te maken, waarbij alle disciplines binnen de buisontwikkeling en appli

catie tot het uiterste van hun kunnen zijn gegaan. De CRT-techniek blijkt nog steeds

springlevend. Global Productmanager Widescreen Jan van KniPpenberg en Application

Manager SuperSlim Jan Tekelenburg zijn het afgelopen half jaar met de 32"Super

Slim de boer op gegaan.

Van Knippenberg, Tekelenburg en
hun collega's begonnen met een
tournee 'in Europa, via Zuid
Amerika, japan en China naar
Noord-Amerika.

Telkens wisten zij enthousiasme
en excitement teweeg te brengen
voor de SuperSlim, in nauwe
samenwerking met de locale sales
account managers, maar ook bij
voorbeeld door de support van de
afdeling CIPI (cost improvement
performance improvement) van
onder meer Ron de Man. 'We wil
den met dit rondreizend circus

onze belangrijkste klanten laten
zien wat er met deze prachtige
buis mogelijk is.We hebben een
aantal TV(kast)-modelien van de
nieuwe buis gepresenteerd, de
voordelen uitgelegd en met spe-

lende modellen laten zien dat

SuperSlim ook werkt. De reacties
van de klanten tijdens deze zoge
heten Roadshows en opvolgende
klanten bezoeken waren uiterst

positief', aldus een enthousiaste
Tekelenburg.

Interesse wekken
'Deze Roadshows zijn bedoeld om
de interesse te wekken, dan vol
gen de samples en als het applica
tiestuk goed zit, komt sales in
beeld. Daarom is het een goede
zaak dat in het hele traject de
locale sales account manager, de
applicatie manager en de product
manager een driehoek vormen en
gezamenlijk opereren. We moes
ten onze klanten laten zien dat de

ontwikkeling in Eindhoven en de

productie in Gumi naadloos op
elkaar gaan aansluiten. De klanten
bezoeken in bijvoorbeeld japan
met onze Koreaanse collega Taik
Soo jung uit de Business Tech
Group hebben zeker bijgedragen
aan het vertrouwen van de klant

in de geloofwaardigheid en in de
totstandkoming van het product',
vult zijn commerciële collega
Van Knippenberg, niet minder
enthousiast, aan.

Excitement
Hoewel de CRT-markt nog niet zo
lang geleden als op sterven na
dood werd getypeerd, worden nog
steeds grote aantallen buizen
geproduceerd en worden wereld
wijd toch nog altijd zo'n honderd
zeventig miljoen buizen verkocht.
'SuperSlim heeft een nieuwe
manier van denken gebracht', aldus
Van Knippenberg. In dit denken
vallen vier hoofdpunten op.
je kunt compacte designs maken,
het gaat om een familieconcept
met een range van productmoge
lijkheden en je kunt nu grote TV's
plaatsen waar dit vroeger niet
haalbaar was, zoals op de slaap
kamer. Dit betekent een upgrading
van de portfolio. Ten vierde is er
duidelijk sprake van een stukje
excitement. Er is veel geld geïnves
teerd in CRT TV en men heeft

veel ervaring met deze technolo
gie die nog altijd de beeldkwaliteit
van het hoogste niveau biedt. Het
leuke van de shows en de klanten
bezoeken was dat ik steeds weer
kon vaststellen dat, nadat ik eerst

de voordelen op papier en via een
Powerpoint presentatie had laten
zien, het echte enthousiasme
ontstond op het moment dat de
klanten het product zelf in wer
king zagen. Zeker als Ron de Man
dan het kastje opendraaide zodat
men kon vaststellen dat er geen
trucages in het spel waren.



tevreden vast. Van Knippenberg
weet dat er een aantal klanten in

de race zijn om de primeur te
hebben, maar wie de eerste

32"WSRF SuperSlim in de winkel
zal hebben is nu nog niet bekend.
'In elk geval is binnen LPD Q I de
planning voor de massaproductie.
Het zou mooi zijn als het klant
design op dat moment dan ook
klaar is.'

Jan Teke/enburg inventariseert het

mogelijke klantenprobleem ten
aanzien van het chassis.

De nieuwjaarsreceptie vindt
dit jaar plaats op maandag
3 januari.Vanaf 08.30 uur
tot 10.00 uur is iedereen van
harte welkom in de kantine

van gebouw RA/RD.

Primeu.r
De eerste SuperSlimbuis is van
het formaat 21"RF 4 bij 3 en
wordt al in Durham en Nanjing
geproduceerd. De eerste
SuperSlim sets staan in winkels.
Momenteel wordt gewerkt aan de
32" WSRF SuperSlim, 16 bij 9.
Vervolgens komt de 29"RF
SuperSlim 4 bij 3 aan de beurt en
tot slot zijn er studies naar de
28"WSRF SuperSlim 16 bij 9. 'De
werkdruk neemt de laatste tijd
flink toe en de onderlinge samen
werking is heel goed. Er worden
flinke stappen gemaakt in de ver
betering van de buis en dat moti
veert natuurlijk', stelt Tekelenburg

Samenwerking
De engineering samples zijn in
Eindhoven gemaakt. Deze zijn aan
de klanten gepresenteerd. De stap
naar massaproductie wordt in de
komende maanden in Gumi, Korea
gezet. Hier worden de definitieve
samples gemaakt. Dit betekent
volgens Tekelenburg dat de samen
werking op het gebied van klan
tenondersteuning met onze
Koreaanse collega's binnen de
Business Tech Group nog intensie
ver zal gaan worden. Om de
drempel voor de klant zo laag
mogelijk te maken is er een stukje
elektronica ontwikkeld. Dit maakt

de SuperSlim buis beter uitwissel
baar met bestaande buizen.

van de conventionele beeldbuis zal

zich volgens hem niet zo maar
laten passeren door het plattere
LCD- of plasmascherm. De
SuperSlim TV benadert met 38 cm
de geringe diepte, maar is een
stuk goedkoper. Om een indicatie
te geven: voor een even groot
LCD scherm moet ongeveer het
drievoudige neergeteld worden.
'Het belangrijkste pro argument
voor de SuperSlim is echter dat
de CRT technologie de LCD- en
plasmaschermen toch nog altijd
verslaat als het gaat om beeldkwa
liteit', aldus Tekelenburg. Een goed
commercieel verhaal zoals dat van

zijn collega Van Knippenberg is
één ding, maar de techniek moet
het toch waarmaken. De klanten

willen volgens hem precies weten
hoe de zaak er technisch voor

staat. Belangrijk is dat techniek en
commercie hand in hand gaan.

De klant ervaart op zo'n moment
dan een stukje excitement aan
den lijve. Met mobieltjes worden
dan foto's genomen door de
bezoekers die doorgestuurd wor
den naar de thuisbasis.'

Jan Tekelenburg heeft hiervoor
een team van elektronicaspecialis
ten ter beschikking. 'Het gaat
zeker lukken, we hebben geen
andere keus', stelt hij gedreven.
'Het is in ons eigen belang dat het
chassis bij de klanten komt.' Van
Knippenberg verwoordt het hel
der: 'Wat dit betreft hebben we de

Amerikaanse slogan "Walk the
talk" tot motto verheven. Als we
dit verhaal in de markt zetten,

moet het gewoon goed zijn.'

Betere beeldkwaliteit
Tekelenburg is overtuigd van de
sterke punten van de SuperSlim.
Hij vindt de buis een prachtig stuk
techniek. Deze doorontwikkeling

Eigen belang
Het merendeel van de klanten wil

daarna verder met SuperSlim en
wil samples. Op dat moment komt
Jan Tekelenburg vanwege de appli
caties in beeld. Hij inventariseert
het mogelijke klantenprobleem ten
aanzien van het chassis. Meer dan

eens komt het voor dat afdelingen
die eerder gesaneerd werden of
op de nominatie stonden om te
worden gesaneerd, nu ineens van
vitaal belang blijken voor de reali
satie van SuperSlim voor de set
maker.'Wij bieden de klanten
onze expertise als ze zelf niet
willen of kunnen investeren.'

Konka's EBT-/eden en de Deve/opgroup poseren rondom

de Cybertube+ SuperSlim 32" TV set tijdens de Roadshow

van LPD in Shenzhen (China) oktober jI.



Düsseldorf Glasstec 2004 levert GDE wereldwijd vele interessante contacten op

Meeste bezoekers aangenaam verrast

De stand van Glass Development Eindhoven trok tijdens de Glasstee

veel bekijks. In de stand de organisatoren Lucien Douven,

Rob Singels en Joser Matuschek (vlnr.).

'De belangstelling voor onze stand tijdens de

Glasstec in Düsse/dorf was enorm. Het overtrof

onze stoutste verwachtingen', vertelt Rob Singels,

productieleider bij de afdeling Glass Special

Products van Glass Deve/opment Eindhoven (GDE).

'Onze deelname aan de Glasstec, die plaatsvond

van 9 tlm 13 november, was in eerste instantie

bedoeld om nieuwe klanten te werven voor onze

speciale glasproducten maar tevens ook om te

toetsen of er belangstelling is bij andere bedrijven

voor de overige kennis en kunde van GDE. Onze

deelname aan deze beurs leverde ons tiental/en

interessante contacten op waarop we nu vervolg

acties gaan ondernemen.'

De tweejaarlijkse Glasstec in
Düsseldorf is een van de belang
rijkste 'glasbeurzen' ter wereld.
Zo'n 55.000 personen brengen
een bezoek aan deze gigantische
beurs. Alles wat met glas te maken
heeft, vind je hier terug. Van glas
leveranciers tot leveranciers van

grondstoffen, ovens en machines.
En van bedrijven die zich bezig
houden met de nabewerking van
glas tot alle belangrijke universitei
ten en kenniscentra.

Employability
Glass Development was voor het
eerst met een stand vertegen
woordigd op de Duitse Glasstec.
'Voor ons voortbestaan op de lan
gere termijn hebben we nieuwe
klanten nodig', legt Douven uit.
'We weten allemaal dat in de toe
komst de werkzaamheden voor
LPD zullen afnemen. Het combine
ren van onze LPD-activiteiten met
diensten aan derden maakt het

mogelijk om onze competenties
en faciliteiten die noodzakelijk zijn
voor LPD te kunnen behouden

tegen aanvaardbare kosten. Ook
was de deelname aan deze beurs

van waarde vanuit het oogpunt
van employability. We hebben nu
een beter beeld van welke kennis

en kunde buiten LPD gevraagd
wordt.'

Professionele aanpak
'De beurs is verdeeld over 9 hal

len en zo groot dat je echt con
creet op zoek moet gaan', vertelt
Lucien Douven, technoloog bij
Forming Technology. Samen met
Rob Singels en Josef Matuschek,
senior technoloog bij Glass
Technology, nam hij de organisatie
van de beursdeelname voor zijn
rekening. Ook zorgde het drietal
op alle beursdagen voor de
bemanning van de stand. 'En dat
ging je op den duur wel in je
benen voelen', lachen ze. 'Maar de

grote belangstelling voor onze
stand maakte alle vermoeidheid

goed.' 'We zijn wel heel blij dat we
het professioneel hebben aange
pakt', vertelt Matuschek. 'Onze
stand was niet groot, maar wel
attractief. Maar ook op de brochu
res die we speciaal voor deze
beurs hebben laten maken, hebben
we veel positieve reacties gehad.'
Niet alleen de professionele uit
straling van het promotiemateriaal
viel op, ook de naam LG.Philips
Displays trok de nodige belang
stelling. 'Veel bezoekers waren
positief verrast dat we op de
beurs stonden', vertelt Lucien
Douven.

Glasfouten analyses
In de stand van GDE stonden

diverse producten van Special

Products uitgestald. De diensten
van Glass Technologyen Forming
Technology werden op grote bor
den toegelicht. De interesse voor
de producten en de diensten van
GDE was groot. 'De glasproducten
van Special Products trokken
natuurlijk direct de aandacht, maar
er was ook veel belangstelling
voor de diensten van Glass

Technologyen Forming
Technology', vertelt Matuschek.
'Dat geldt met name voor de glas
fouten analyses die wij kunnen
verrichten. Ik wil niet opscheppen
maar op het gebied van glasfouten
analyse zijn wij wereldwijd de
beste.'

Praktijkervaring
Concreet leverde de Glasstec
enkele tientallen interessante con

tacten op. 'Onze bezoekers kwa
men uit alle delen van de wereld',
vertelt Singels. 'Zo bracht een
consultant voor de totale

Roemeense glasindustrie een
bezoek aan onze stand; een
bezoeker uit Iran vroeg ons een
aantal samples te analyseren; en
voor de Universiteit van Bayreuth
moeten we een bubble analysis
maken. Je merkt dat mensen die
zelf met name op de theorie
gericht zijn graag van onze prak
tijkervaring gebruik maken.'



wat een eventuele volgende keer
beter kan.' Over één verbeterpunt
is het drietal het in elk geval roe
rend eens. 'We hebben een lange
re voorbereidingstijd nodig. Als we
over twee jaar weer deelnemen
aan de Glasstec moeten we zeker

een jaar van tevoren met de voor
bereidingen beginnen. Niet alleen
om al teveel stress te voorkomen,
maar ook om een goede plek op
de beurs te bemachtigen. We had
den nu toevallig een goede plek
vlak bij de doorgang naar de Glass
Technology Live, maar dat was
eigenlijk puur geluk.'

den met name interesse in de

handgeblazen producten van
Special Products. Omdat wij ook
kleinere aantallen en iedere

gewenste diameter, wanddikte en
lengte kunnen leveren, kan dit
voor hen interessant zijn.'

Voorbereiding
De organisatie van de beurs lever
de het drietal een hoop werk op.
'Met name omdat het boven op
ons gewone werk kwam', aldus
Douven. 'Maar de vele positieve
reacties, ook van onze eigen afde
lingen, maakten veel goed. Ook de
onderlinge samenwerking verliep
op rolletjes. Nu is het zaak om
gerichte follow up te geven aan de
contacten die we op de beurs
hebben gelegd. Ook gaan we onze
ervaringen evalueren om te kijken

SuperSlim
Ook waren de meeste bezoekers

van de stand geïnteresseerd in de
LPD SuperSlim buis die in de hal
verderop tentoongesteld was op
het 'Glass Technology Live
Symposium' temidden van andere
futuristische concepten van toe
komstige display technologieën.
'Eén van ons liep dan met hen
mee naar de Glass Technology
Live om hen van de nodige infor
matie te voorzien.'

Kunstenaars
De beurs vond plaats van dinsdag
tot en met zaterdag. 'Van dinsdag
tot en met vrijdag bezochten met
name bedrijven en universiteiten
de beurs', vertelt Rob Singels. 'Op
zaterdag waren er meer één mans
bedrijfjes en kunstenaars. Zij toon-

Opko'mst OR verkiezing 68,2%
LG.Philips Displays heeft een nieu
we ondernemingsraad. De nieuwe
ondernemingsraad bestaat uit 5
leden van de FNV,4 leden van de

VHPP en 2 rechtstreeks gestelden.
Er zijn 7 nieuwe leden in de OR
gekomen. Helaas hebben we moe
ten vaststellen, dat alleen manne
lijke collega's zich verkiesbaar
hebben gesteld en dat we deze
zittingsperiode dus geen vrouw in
de OR hebben.

In de vorige 'In Beeld' heb ik
gesteld, dat ik pas tevreden zou
zijn met een opkomstpercentage
van meer dan 70%. Ik ben dus niet
tevreden, maar er is wel een

goede verdeling over alle geledin
gen van onze organisatie: 5 DEE,
2 PTE, I GDE en 3 uit de andere
afdelingen.

Leden van de nieuwe OR, vlnr. Maurice Krause, Huub Reijven (secretaris),

Peter Verhoeven, Henk Geurts, Gosse de Vries, Nico de Boer, Frans Pelgrim,

Wil Robben (vice voorzitter),jack Peeters (voorzitter) en Theo van BaaIen

(2e secretaris). Mark Mietus ontbreekt op de foto.

Opkomstpercentages

BEO + Corporate
Sales
PTE
DEE
HAS
GDE

61.5%
82.8%
77.6%
67.0%
64.4%
61.5%

De oude OR is afgetreden op
25 november in een extra OR

vergadering, waarna de nieuwe OR
in de extra vergadering daarna is
aangetreden.
Tijdens de twee trainingsdagen op
2 en 3 december jl. zijn de leden
in de diverse commissies benoemd.
Jack Peeters is de nieuwe voorzit
ter geworden en Huub Reijven is

als secretaris benoemd.

Tijdens de trainingsdagen is ook
gewerkt aan teambuilding om de
oorspronkelijke bloedgroepen
zodanig te laten samenwerken,
dat de OR als één team naar
buiten kan komen.

Wil Robben



Tony Stewart naar The Stat es

Stef Mullenders nieuwe plantmanager
LG.Philips Displays Sittard
Het jaar 2004 stond voor LG.Philips Displays Sittard in het teken van het Best Year

Vet programma met als thema 'Samen bouwen we 2004'. Inmiddels kan vastgesteld

worden dat het afgelopen jaar voor Sittard inderdaad een topjaar met de nodige

hoogtepunten was. Zo was na jarenlange verliezen de IFO (lncome from Operations)

het hele jaar volgens budget en positief. Ook werd er een goede vooruitgang geboekt

in ppm en klanttevredenheid. Er was sprake van een totale ommekeer die leidde tot

een productiviteitsverhoging van maar liefst twintig procent. Het ziekteverzuim daal

de tot een minimale drie tot vijf procent. Bovendien waren er goede resultaten op

het gebied van kwaliteit en kostenbesparing.

Toekomst Sittard
Zoals gezegd rust na het vertrek

van Tony Stewart de taak op de
schouders van de nieuwe plant-

Tony Stewart (I) heeft zijn taken als

plantmanager met ingang van

I december overgedragen aan

Ster Mul/enders (r).

een ver verleden hele positieve

werkervaringen heb opgedaan met
Amerikanen. Bovendien voel ik me

daar thuis, ga daar graag op vakan
tie en men spreekt mijn moers
taal.' En die van zijn drie kinderen

natuurlijk. Dit brengt het grote
voordeel met zich mee dat zijn
kinderen in Amerika niet naar een

internationale school hoeven. De

vertrekkende plantmanager heeft

ook zijn gezinsleden bepaald niet
hoeven overreden om hem te vol

gen. Zij zien het allemaal als een

uitzonderlijk mooi avontuur.

'Niet dat ik het niet naar mijn zin

heb gehad in Sittard of in
Maastricht waar we woonden',

klinkt het haast verontschuldigend.
'Ik heb helemaal niet kunnen vast
stellen dat er zoiets bestaat als

een Limburgse mentaliteit, iets
waarvoor iedereen me aanvanke

lijk waarschuwde. Ik heb hier hele

fijne, goedwillende en hardwerken
de mensen ontmoet en Maastricht

is fantastisch om te wonen.'

De aankondiging van zijn vertrek
kwam als een schok voor veel

mensen, bekent Stewart. Hij was

dan ook pas in augustus 2003 van
uit Blackburn naar Sittard geko
men met de opdracht om samen

met het zittende management een
herstructurering door te voeren.
Toch is zijn vertrek minder op
zienbarend dan het in eerste

instantie lijkt. Stewart: 'Als je kijkt

naar mijn opdracht en naar de

resultaten van Sittard, kun je vast
stellen dat mijn taak als 'slecht

weer manager' er zo ongeveer
opzat. Het had nog een jaartje
kunnen duren, maar mijn baas

(BEO manager eor van Otterloo)
en ik vonden de tijd rijp om mijn

taak in Sittard te beëindigen. Toen
we de mogelijkheden voor een
volgende stap in mijn carrière

gingen inventariseren, lagen er wel

taken voor mij binnen LG.Philips
Displays in Europa. Maar met

afstand de mooiste stap was
Amerika voor mij.

Limburgse mentaliteit
Tony Stewart alias Mr. Dynamo,

zoals hij in Sittard genoemd
wordt, noemt meer dan één reden

waarom hij staat te popelen om in
Amerika aan de slag te gaan. 'Op

de eerste plaats gaat het om een
fantastisch uitdagende baan bij een
hele grote fabriek die bijzondere

verlichting produceert zoals voet
balstadionverlichting. Daarnaast
speelt het ook een rol dat ik in

Nu plantmanager Tony Stewart
(41) per I december een nieuwe

uitdaging heeft aangenomen bij
Philips Lighting in New York is het

de taak van zijn opvolger Stef
Mullenders om de ingeslagen weg
succesvol te vervolgen.

Niet alleen de spruiten van LG.Philips Displays Sittard

medewerkers waren present, maar ook die van de

plantburen Keytech en FSME waren welkom.

Sinterklaas deelt uit in Sittard

Zaterdag 20 november stond traditiegetrouw in het

teken van Sinterklaas. De Goedheiligman bezocht de
plant met vier van zijn trouwste knechten, van wie er

eentje al voor de 55(!)-ste keer van de partij was. Een

complete hal werd voor de gelegenheid uitgeruimd en
versierd. Voor alle 175 kinderen in de leeftijd van twee

tot acht jaar had de Sint een pakje meegebracht. Het
feest werd compleet doordat de jeugd zich na het

nuttigen van het nodige lekkers kon laten schminken

en uitleven op de stormbaan en het springkussen.



manager Stef Mullenders om van
Sittard een winstgevende plant te
maken en te houden.Volgens
Stewart is zijn opvolger prima
toegerust voor zijn taak. 'Hij heeft
een jaar min of meer kunnen
proefdraaien in een nieuw systeem
dat hij mede heeft vormgegeven.'

Fijn voor hem is dat alle acties in
2004 hebben bijgedragen aan een
sterke positie voor Sittard. Zodanig
dat er voor komend jaar geen
plannen voor herstructurering op
stapel staan.
Toch komt Mullenders niet echt in

een gespreid bedje. Naast toezien

op de uitvoering van de uitgestip
pelde plannen op het gebied van
kostenbesparing en voorgenomen
kwaliteitsacties blijft het bijvoor
beeld noodzakelijk om de produc
tiviteit te verhogen om het hoge
kostenniveau te compenseren.

Alle medewerkers straks samen in gebouw RAF en RAD

Verhuizing goed moment voor grote schoonmaak
Als je complex R oprijdt heb je niet in de gaten

wat een immense oppervlakte dit terrein beslaat.

Het terrein gelegen tussen de Elburglaan, de

Halve Maanstraat en de Zwaanstraat meet maar

liefst 180.000 m2 ofwel 36 voetbalvelden. Nog

maar 10 jaar geleden gonsde het van de bedrijvig

heid in alle verspreid over het complex staande

gebouwen. Op dit moment heeft LPDE nog maar

zes gebouwen in gebruik. En door een en ander te

hergroeperen zal na juli 2005 met twee gebouwen

kunnen worden volstaan.

Complex R werd tezamen met
complex T ongeveer 60 jaar gele
den ontwikkeld door het eigen
architecten- en ingenieursbureau
van Philips. Complex T was onder
andere bestemd voor uitbreiding
van het S-complex. Complex R
daarentegen was speciaal bedoeld
voor de televisie-industrie. Als

eerste gebouw verrees in 1946
gebouw RK waarin de Keramiek
fabriek werd gevestigd. Vijf jaar
later volgde de eerste beeldbui
zenfabriek in gebouw RO. In de
periode tot 1959 kwam hier de
rest van de gebouwen bij.Alleen
gebouw RAU werd pas eind jaren
'70 gebouwd.

Onderhoud
'Door de afslanking van onze
organisatie hebben we nu nog
maar 28.000 van de in totaal

65.000 netto vloeroppervlakte
in gebruik', vertelt site manager
Ton Danes. 'Maar we zijn nog wel
verantwoordelijk voor het onder-

houd van de leegstaande gebou
wen. Dat geldt ook voor alle
infrastructuur en groenvoor
zieningen op dit enorme terrein.
Als je ziet hoeveel hekken, wegen,
poorten, grasvelden, struiken etc.
hier zijn, kun je je wel voorstellen
hoeveel werk dit met zich mee

brengt.Alleen al het schoonmaken
van de sloot aan de Elburglaan
neemt jaarlijks vele manuren in
beslag.'

Proeffabriek
I juli 2005 eindigt het huurcon
tract dat LPDE heeft afgesloten
met Philips Vastgoed. 'Omdat we
met de huidige populatie met veel
minder ruimte kunnen volstaan,
hebben we besloten om na deze

datum alleen nog de gebouwen
RAF en RAD te huren', legt Ton
Danes uit. 'De gebouwen RA, RD
en RF staan al leeg en de mede
werkers die nu nog in RAU, RE en
RO zitten, verhuizen dan naar RAF

en RAD. Deze twee gebouwen
tezamen bevatten 40% van de
totale hoeveelheid kantoor- en

bedrijfsruimte op ons complex.
Hierin kunnen we onze huidige
500 medewerkers goed kwijt.'
Gebouw RAD is eigenlijk nog een
beetje te groot volgens de site
manager. 'We hebben echter toch
gekozen voor RAD omdat hier de
proeffabricage en labruimte
gehuisvest zijn. Het verhuizen
hiervan is een te ingrijpende zaak.
Bovendien zullen we de proeffa
briek nog hard nodig hebben als

de SuperSlim straks een succes
wordt.' Voor de gebouwen die na
I juli leeg komen te staan, zal een
nieuwe bestemming worden
gezocht. 'Maar dat hoeven wij
gelukkig niet te doen', aldus
Danes. 'Dat is dan het "pakkie an"
van Philips Vastgoed.'

Opkrikken voorzieningen
Alle bewoners van RAU verhuizen

in januari of februari naar de
derde etage van RAF,met uitzon
dering van de werkplaats. Deze
gaat naar RAD. Op dit moment
wordt RAF 3 voor de nieuwe

bewoners geschikt gemaakt. De
medewerkers die nu nog hun
domicilie in gebouw RO en RE
hebben, krijgen begin volgend jaar
een nieuwe werkplek elders in
gebouw RAF.'We zijn op dit
moment druk bezig met de plan
ning en het geschikt maken van de
ruimtes', aldus Danes. 'Omdat in
beide gebouwen, en vooral in RAF,
straks veel meer mensen werken,
moeten hier ook de voorzieningen
worden aangepast. Hierbij kun je
denken aan het plaatsen van extra
koffieautomaten, kopieerapparaten
en printers, maar ook aan het
aanpassen van het toegangscon
trolesysteem, het renoveren van
de toiletten en het verfraaien van

de ingangen en kantoren.'

Minder onderhoud
Over de concrete besparingen die
deze 'move' zal opleveren kan Ton
Danes nog geen uitspraken doen.



Overzichtsfoto van complex R. De gemeente Eindhoven heeft ontdekt dat er diagonaal over het

complex een oude, historische weg loopt van het landgoed de Wielewaal tot het kruispunt

Halve MaanstraatlZwaanstraót. Deze weg zal later bij een eventuele herontwikkeling
van het terrein worden hersteld.

'wij-gevoel'. 'Je krijgt dan toch
meer het gevoel echt één club te
zijn.'

Toekomst complex R
Voor Glass Development Eind
hoven (GDE) dat gevestigd is op
complex T zal er niets veranderen.
Ton Danes: 'Complex T blijft
gewoon als bedrijventerrein bestaan
en GDE blijft in de gebouwen
waar het nu ook zit.'

Complex R krijgt op den duur wel
een andere bestemming.
'Waarschijnlijk worden hier nog
ooit woningen gebouwd. Ons
complex maakt onderdeel uit van
het Masterplan Drents Dorp
Noord. Renovatie van de bestaan

de woningen in het Drents Dorp,
maar ook nieuwbouw maken hier
onderdeel vanuit. Wanneer dit

plaats zal gaan vinden is nog niet
bekend. Wij kunnen in elk geval de
komende drie jaar blijven zitten.
Daarna zien we wel weer verder.'

'Op dit moment zijn we nog ver
antwoordelijk voor het onder
houd van alle gebouwen op ons
complex. Na I juli alleen nog voor
gebouw RAF en RAD. Dit bete
kent een forse besparing. Dat
geldt ook voor de energiekosten.
Maar de huurprijzen worden ook
gelijkgetrokken met de huidige
marktprijzen. We zullen er finan
cieel gezien dus zeker wel op
vooruitgaan, maar hoeveel deze
besparing exact zal bedragen, is
nog moeilijk te zeggen.'

van het terrein moet, doe je dat
veel minder snel.' Naast een bete
re communicatie verwacht Danes

ook dat dichter bij elkaar in de
buurt zitten, bijdraagt aan het

Vervolg van pagina 2

Betere bereikbaarheid
De medewerkers van LPDE zullen

volgens de site manager weinig
hinder van de verhuizingen onder
vinden. Wel zal er flink opgeruimd
moeten worden. 'Het is gebruike
lijk dat de gebouwen leeg opgele
verd worden, dus alles moet weg.'
Naast een grote schoonmaak ziet
hij nog een belangrijk voordeel
van deze samenvoeging. 'Door de
concentratie van alle medewer

kers in twee gebouwen kan de
onderlinge communicatie alleen
maar beter worden. De bereik

baarheid neemt in elk geval toe.
Als een collega dicht bij je in de
buurt zit, loop je toch gemakkelij
ker met een vraag even bij hem of
haar binnen. Als je daarvoor naar
een gebouw aan de andere kant

• De ondernemingsraad heeft instemming verleend om met ingang van
I januari 2005 het Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW) onder te
brengen bij Philips Bedrijfs Zorg.

• ATMS, een afdeling van Sittard, is ondergebracht bij PTE, maar blijft

fysiek in Sittard gestationeerd. De ondernemingsraad in Sittard had al

een positief advies gegeven over de vervreemding van deze afdeling

(naar NEPECO). In Eindhoven is afgezien van een adviestraject nadat
het management de vragen die bij de ondernemingsraad leefden had
beantwoord.

• De Europese ondernemingsraad (EWC) is medio december bij elkaar
geweest. Ter sprake kwamen onder andere de situatie van Durham en
Dreux, Barcelona, Hranice en Aachen Glas. Daarnaast was er aandacht voor

aanpassing van de CaO-organisatie en de consequenties voor Eindhoven.
Tevens werd een overzicht gegeven van de situatie en resultaten wereld

wijd en de verwachting voor 2005.Verder gaf Peter de Lange een update
van het project BPa F&A.

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

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



Penny Marson

Vrijdag
'Vrijdag is normaal gesproken mijn
andere vrije dag, maar vanochtend
ga ik toch even naar Eindhoven
voor een bespreking. Soms is het
moeilijk om alles binnen mijn
toch nog korte- werkweek te
realiseren, dus vind ik het niet erg
om een keertje extra naar mijn
werk te gaan. Ik ben om 12:15 uur
bij school en dan begint mijn
weekend.'

Donderdag
'Eerst wordt Windows XP op mijn
desktop geïnstalleerd. Hierdoor
kan ik niet meteen achter mijn
computer kruipen. Ik benut de tijd
om mijn projectenarchieven bij te
werken.
Onze Glas Fabriek Suzano wil in

2005 nog meer conussen produ
ceren. De ondersteuning van GDE
voor het project "Conus Output
Verhoging Suzano" in 2005 wordt
voortgezet. Om capaciteit en geld
te claimen voor 2005 schrijf ik
een Project Definitie en Opdracht
Formulier. Ook regel ik voor week
49 samen met collega Aroop een
reis naar Suzano om de onder

steuning van Suzano voor 2005 af
te spreken.
Ik werk vandaag tot 15 uur, zodat
ik om half vier de kinderen van
school kan halen.'

Woensdag
'Is mijn vrije dag.Tijd voor wat
aandacht voor het thuisfront.'

wat later dan verwacht aan door

autopech, maar dankzij de ANWB
komen we gelukkig wel aan! De
Glastechnologie beurs is "the
place to exhibit" voor glasmakers
en hun toeleveranciers. Dit jaar
zijn we niet alleen aanwezig om
onze toeleveranciers die op de
beurs staan te bezoeken, maar
heeft GDE ook haar eigen stand.
Collega's Rob, Lucien en Josef
bemannen de stand van dinsdag
tot en met zaterdag. Elke dag wor
den zij bijgestaan door verschillen
de GDE technologen.
Ik heb zelf ook bijgedragen aan
het ontwerp van de stand en de
folder en ben tevreden dat alles

goed gelukt is. De doelstelling van
GDE op de beurs is externe klan
ten werven voor de technologie
(Glass Technologyen Forming
Technology) en productie-afdelin
gen (Special Products). Inkomsten
van derden leveren nu al een

belangrijke bijdrage aan de IFO
van GDE. Zo houden wij de kos
ten zo laag mogelijk voor onze
primaire klanten: de LPD glas- en
beeldbuisfabrieken.

Nadat wij een aantal uren hebben
rondgekeken (onder andere bij de
concurrenten op onze nieuwe
markt) en hebben gepraat met
toeleveranciers en potentiële klan
ten vertrekken we weer richting
Eindhoven. De verkeersdrukte en

files kosten veel tijd en ik kom
lichtelijk gestresst bij de naschool
se opvang aan!'

Dinsdag
'Ik vertrek op tijd met mijn colle
ga's Martien, Tinyen Peter richting
Düsseldorf naar de tweejaarlijks
Glastechnologie beurs. Wij komen

Maandag
'Vanochtend ben ik niet op kan
toor in Eindhoven. Nadat ik de

kinderen bij een buurvrouw heb
afgezèt (zij brengt mijn dochters
naar school omdat Roei deze

week in' China is) vertrek ik rich
ting Aken. Ik heb een afspraak bij
de Glasfabriek (GFA) met Local
Development technoloog Gunar
Krastinsch. Dankzij de normale A2
drukte ben ik pas om 09:20 uur
bij Gunar op kantoor. Gunar en ik
houden ons momenteel bezig met
een 6 sigma project om de sprei
ding in conusdimensies (omtrek)
te reduceren. Het lukt ons om de
eerste fases van een Greenbelt
activiteit hiervoor te definiëren,

waarmee Gunar afstemming in de
GFA organisatie kan gaan vragen.
Een voorbeeld van goede samen
werking tussen de GDE en GFA
organisaties.
Om 12:00 uur rij ik weer richting
Eindhoven, eet een boterham in
de auto en ben om 13:30 uur weer

op mijn werkplek. Eerst check ik
mijn e-mails op dringende zaken.
Dan begin ik met het verzamelen
van informatie voor één van onze
klanten, de conus Glas Fabriek
Suzano. Momenteel ondersteunen

wij Suzano in een project om dit
jaar nog I I miljoen goede conus
sen te leveren. Eind van de middag
maak ik definitief afspraken met
collega's voor onze reis dinsdag
naar Düsseldorf.'

Penny Marson is technoloog in de groep Forming Technology van Glass

Development (GDE.). Forming Technology houdt zich onder andere bezig met

product (re-)design, gereedschapontwerp en ondersteuning van de LPD glas

fabrieken bij kwaliteit en rendement verhogingsprojecten. Penny combineert

haar werk bij LPD met haar gezin: haar man Roei en haar dochters Kitty en

"ze. Om deze reden werkt ze 20 uur. In dit nummer van 'In Beeld' geeft ze een

impressie van een werkweek.

De week van



Uit of thuis van fondue tot kalkoen

Wat eten we met Kerst?

Tony Stewart
Ex-plantmanager Sittard
'Als alles volgens plan loopt,

vier ik Kerst met mijn gezin
(Amanda, Jack en Antonia) in mijn

nieuwe home in Up-state New York.
Op het menu van het Christmas

Dinner staat kalkoen met cranberry
saus, aardappelen en twee soorten

groenten. Daarbij drinken wij cham
pagne. Na de lunch is het tijd om

sneeuwballen te gooien en te genieten

van de nieuwe omgeving in de USA.'

Rob Singels
Productieleider Glass

Special Products, GDE
'De eerste Kerstdag ga ik

samen met mijn dochter Amber (5) en

zoon Robin (2) het ontbijt maken. Dit

eten we vervolgens gezellig met het
hele gezin in bed op. Hoe we de dag

verder door gaan brengen, weten we
nog niet precies, maar Amber zit nu
in de fase dat ze graag bordspelletjes
doet. Dus dat zal er zeker wel van
komen.

's Avonds zijn we uitgenodigd bij mijn
schoonouders om te komen eten.

Mijn schoonmoeder kan zeer goed
koken. Dus dat wordt zeker een

3 sterren diner. Tweede Kerstdag heb

ben we 's avonds voor het hele gezin
een tafel bij de Leemerhoef in Waal re

gereserveerd. In dit kindvriendelijke
restaurant houdt een clown de kinde

ren tussen de gerechten door bezig

en zijn er voor hen nog veel andere
leuke spelletjes. Kortom, we hebben
er zin in.'

Josef Matuschek
Senior technoloog bij Glass

Technology, GDE
'Kerstmis is bij ons een echt

familiefeest dat in hele kleine kring
wordt gevierd. Met Kerst wordt bij

ons altijd traditioneel gekookt. Wij

eten met Kerstnacht karper (zoet
water vis) en als dessert Mohnkloese.

Daarna zingen we Kerstliederen en
worden de cadeaus die onder de

Kerstboom liggen verdeeld.'

het eten van zogenaamde "potkoek",

vroeger bij ons thuis gebruikelijk op

Kerstavond maar we doen het tegen
woordig ook wel tijdens de Kerstdagen.
Het is eigenlijk een groot krenten

brood in een geoliede pan in de oven

gebakken en vervolgens direct genut
tigd met wat vanille pudding erover. Je
moet er van houden, ik vind het heer

lijk maar dat zal de nostalgie zijn.'

Ik verzorg dan vaak het diner. Ik vind
het leuk om te koken, maar echte

ingewikkelde culinaire hoogstandjes
hoef je van mij niet te verwachten.

Het gaat mij bij het Kerstdiner vooral
om de aankleding. Van de gerechten
maar ook van de tafel. Daar besteed

ik veel aandacht aan. Een sfeervol

gedekte tafel en mooi opgemaakte

borden daar kan ik echt van genieten.
Daarbij nog een heerlijk glas wijn én
goed gezelschap en mijn Kerst is meer

dan geslaagd.'

Jan Tekelenburg
Application Manager
'Dat weten we eigenlijk nog
niet, misschien gourmetten?

Het hangt van de omstandigheden af:
wat doen de kinderen, organiseert de

familie wat etc. We zijn heel flexibel.

We proberen in de familie e~n oude
traditie in stand te houden, namelijk

,~;. Jan van Knippenberg 1\:.0 ".; Ton Danes
.'\ Global Productmanager Site manager LPDE

. Wide Screen . 'Wij eten met Kerst meestal

'Eigenlijk heb ik nog geen con- thuis met familie of vrienden.
crete plannen, locatie en menu zijn

ook nog open. Wat wel duidelijk is dat
ik samen met mijn vrouw Mady het
Kerstmaal zal gebruiken.'

~ Penny Marson,'..i 'I Technoloog Forming
Technology, GDE
'Met de Kerst gaan we altijd

een paar dagen naar mijn familie in

Engeland. Op Eerste Kerstdag pakken

we 's ocht~nds bergen cadeaus uit en
drinken we champagne/bicks fizz. Dit

jaar eten we de Kerstlunch bij mijn

ouders, met waarschijnlijk nog zo'n
tien tot vijftien familieleden. We eten

altijd heel traditioneel: turkey, been ham,e Roelie Joekema
lekkere worstjes, stuffing, breadsauce, Training en Development
cranberry sauce, spruitjes, aardappels Manager
(op verschillende manieren klaarge- 'Zelf geef ik niet zoveel om

maakt), pastinaak en nog veel meer Kerst, maar traditiegetrouw vieren wij
groenten. Het toetje is natuurlijk de Eerste Kerstdag de verjaardag van

Plum Pudding overgoten met cognac, oom Jappie in Oudehaske in· Friesland.
brandy butter. Daarna zijn er voor de Deze vrijgezelle oom nodigt de hele
liefhebbers verschillende soorten kaas familie uit om eerst samen een uurtje

met port of fruit en likeurs.Als we te bowlen en daarna aan tafel te gaan.
klaar zijn, is het meestal al lang don- Wat er dit jaar op het menu staat
ker. De echte "diehards" gaan dan nog weet ik nog niet, dat bepaalt oom
wandelen en de ouderen gaan slapen. Jappie. In het verleden was het wel

Tot slot is er nog Tea met kleine eens gourmetten of fondue. Maar de
boterhammen, gebakjes, taart en laatste jaren bleek vooral een buffet-

Christmas Cake.' maaltijd een schot in de roos.'

Kerst heeft voor iedereen een andere betekenis. Dat geldt ook voor onze culinaire

voorkeuren tijdens deze feestdagen. De een staat dagenlang in de keuken om op de

dag zelf familie en vrienden een uitgebreid 7 gangen diner te kunnen serveren. Een

ander geeft de voorkeur aan een diner buitenshuis en weer een ander eet 'gewoon'

net als anders. 'In Beeld' was benieuwd wat de LPDE'ers op deze bijzondere dagen

eten. Hieronder gunt een aantal personen, die ook elders in dit nummer aan het

woord komen, ons een kijkje in hun 'Kerstkeuken'.


