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Positieve reacties op eerste Town Meeting nieuwe organisatie:

'Niks zachte landing: wij zijn aan het winnen'
Donderdag 20 januari vond in de Stadsschouw

burg in Eindhoven voor de eerste maal de

'Eindhoven Town Meeting' plaats voor alle mede

werkers van LPDE.De verwachtingen van de meeste

aanwezigen schommelen tJIssen hoop en vrees.

Vrees voor een aankondiging dat weer een groot

aantal banen gaat verdwijnen. En hoop dat met

de nieuwe BEO-organisatie ook daadwerkelijk

een nieuwe koers zal worden gevaren. Al vrij snel

weet Cor van Otterloo, director Operations 2

(BEO), de vrees van de mensen weg te nemen.

Zijn 'vechtersmentaliteit' roept zelfs bij de ergste

sceptici enthousiasme op. 'Wij zijn nog niet toe

aan een zachte landing, we zijn aan het winnen',

stelt hij met klem. Presentatie Cor van Otter/oo positief en motiverend.

<::> SuperSlim supertube voor iedereen
<::> Jean Winters DEE'er van het jaar 2004
<::> Six Sigma wereldwijd visitekaartje
<::> Masterbelt voor Henk van Haren

<::> Stef Mullenders nieuwe plantmanager Sittard
<::> Studenten bezoeken LPD Sittard
<::> De week van Maurits Smits

<::> Vrijdag 8 april 'Design Your Own Future'
<::> OR puntjes
<::> PTE planner Maurice Krause thuis kroegbaas
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Cor van Otterloo begint de mee
ting met de introductie van de BEO
organisatie met één slagvaardig
management team waar D&E en
PTE deel van uitmaken. De Brazilië

& Europa Operations organisatie,
die in maart 2004 is opgestart, be
staat uit CRT2, het Braziliaanse
gedeelte van CRT I en het
Braziliaanse en Europese deel van
Components Business Centre.
Zestien sites waaronder Eindhoven,
Sittard, Stadskanaal, Dreux,
Namestovo, Skiernewice, Blackburn
en alle fabrieken in Brazilië vallen

onder de BEO-organisatie. In 2004
produceerden de BEO fabrieken
14,5 miljoen buizen. In 2005 zal dit
aantal waarschijnlijk stijgen tot
14,9 miljoen. De organisatie telde
vorig jaar 7.600 medewerkers:
2.900 in Brazilië en 4.700 in Europa.
'Voor 2005 rekenen we op 6.900
medewerkers', aldus Van Otterloo.
'In Europa komen waarschijnlijk
ongeveer 500 arbeidsplaatsen te
vervallen. Het merendeel hiervan

komt voor rekening van Dreux.
We plannen daar een halvering
van het aantal medewerkers.'



De medewerkers vuren de nodige vragen op Cor van Otter/aa af.

Goede resultaten in 2004
Over de in 2004 behaalde resulta
ten is Van Otterloo zeker niet

ontevreden. 'In vergelijking met
2003 steeg de IFO (income from
operations) met 81 miljoen; onze
voorraad daalde met 39%; de
headcount met 19% en de Other

Beste lezer,

Misschien kent u onderstaande teksten.

'Initiatief zoekt nemer (MIV).' 'In een dwarsstraat kom je vaak de
mooiste dingen tegen.' 'Het is gewoon lekkerder dweilen als je
weet dat ondertussen tenminste iemand probeert de kraan te
repareren.' 'Aan het strand is iedereen directeur.' 'Vroeger dacht
ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren.' 'Wat er ook speelt
in een land, laat het vooral de kinderen zijn.'

Bovengenoemde teksten zijn een willekeurige greep uit de top
100 aller tijden van spreuken op aanplakposters.Als het aan
Planning Manager S.K. Lee ligt, kan daar binnenkort een nieuwe
spreuk aan worden toegevoegd. In het interview dat 'In Beeld'
met hem had vertelde hij dat hij eigenlijk maar één ding te ver
tellen had en wel het volgende: 'De SuperSlim is een buis voor
jou, voor mij, voor allemaal'. Deze uitspraak lijkt me geschikt
voor een toekomstige nr. I notering.

Wij wensen u weer veel informatief leesplezier.
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Cost of Organisation (OCOO)
met 19%.''Ook de salariskosten

namen in 2004 met 28% af', voegt
hij eraan toe. 'Met name door ver
plaatsing van de productie naar
het Oosten. En last but not least

steeg onze productiviteit met
maar liefst 27%.We hebben het

vorig jaar dus helemaal niet slecht
gedaan. We hopen dat we deze
resultaten met z'n allen in 2005
weer zullen behalen of misschien

zelfs nog verbeteren.'

Slagveld
Om dit te bereiken moeten volgens
hem wel de nodige hobbels worden
genomen. 'We hebben de omstan
digheden niet mee', geeft hij toe.
'In Brazilië valt het nog mee, maar
in Europa is het op dit moment
een slagveld. De prijserosie is
enorm. In een half jaar tijd zijn de
prijzen van de beeldbuizen soms
wel 20-22% gedaald. We hebben te
maken met een overproductie aan
beeldbuizen, een sterk toegenomen
import vanuit Azië door de ongun
stige wisselkoers en een snellere
prijsdaling van LCD-schermen dan
verwacht.' Ondanks deze negatieve
ontwikkelingen, moeten we volgens
Van Otterloo zeker niet bij de
pakken neer gaan zitten. 'Integen
deel', dit is juist een uitdaging om
de schouders er extra onder te

zetten', merkt hij strijdlustig op.
'We moeten proberen de enorme
competentie die D&E en PTE in
huis heeft, vast te houden. Ook
zijn onze verwachtingen ten aan
zien van de introductie van de

32RF S.uperSlim (Hranice) en de

29RF SuperSlim (Dreux) hoogge
spannen.' Wel waarschuwt hij dat
we zeer alert moeten zijn en blij
ven op ons kwaliteitsdenken en
materiaalverbruik. 'Bij beide zaken
kan nog het nodige worden verbe
terd.' Ook de salariskosten zijn
volgens hem relatief hoog. 'Dit
betekent niet dat er ontslagen zuI
len vallen, maar we moeten wel

kritisch zijn op zowel de directe
als indirecte kosten.' Ook ver

wacht hij van alle medewerkers
100% inzet. 'Ik heb een hekel aan

mensen die de kantjes eraf lopen.'

New Game
In 2005 is een sleutelrol wegge
legd voor de 'New Game'. 'Ik
begrijp goed dat de meesten van
jullie de "New Game" met de
nodige scepsis benaderen', aldus
Van Otterloo 'maar het is een

logische en goede vervolgstap. In
de periode 2001-2002 hebben we
kunnen wennen aan het feit dat
we nu samen met de Koreanen
één team vormen. In 2003 is mede

dankzij het BIC-project een aan
zienlijke kostenreductie bereikt en
in 2004 hebben we weer winst

gemaakt. Deze trend willen we in
2005 vasthouden. Met de New

Game willen we ons nog meer
verbeteren ten opzichte van de
concurrentie. Dit willen we berei

ken door ons meer te richten op
besparingen met kleine projecten
(van macro naar micro), meer
samen te werken en te integreren
(fusion technology), sneller beslui
ten te nemen (fast innovation) en
een betrouwbare werkgever te
zijn (mensen). Ons uiteindelijke
doel is nummer I te blijven op
beeldbuizengebied. Steeds meer
kleine producenten vallen af en de
grotere blijven over. Hiervan willen
wij de grootste zijn.'

Indirecten
Na de pauze krijgen de medewer
kers kans om vragen te stellen.
Met de woorden 'Je mag alles vra
gen als het maar niet lomp is',
krijgt hij de lachers op zijn hand.
De aanwezigen vuren zowel con
crete als algemene vragen op hem
af.Vragen als 'gaat het accent ver
schuiven van Brazilië naar Europa?'
en 'gaat de metal ware fabriek in
Hranice ook maskers maken?',
beantwoordt hij met een volmon-

in beeld ~ /
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Met een bakkie koffie wordt tijdens de pauze

druk nagepraat.

dig 'nee'. Ook de vraag of Hranice
zich in de toekomst zal beperken
tot wide. screen beantwoordt hij
ontkennend. 'In Hranice gaan we
juist meer types maken.We den
ken er zelfs aan de overflow van

de 29"SuperSlim van Dreux bij
Hranice onder te brengen en stu
deren op de introductie van de
25"RF.' Als de vraag wordt gesteld

of er een nieuwe ronde Task&Find

komt, spitsen de aanwezigen nog
eens extra de oren. 'Er komt min

der geld binnen dan we zouden
willen', legt Van Otterloo uit,'en
daar moeten we wel iets aan
doen. We willen echter zo min

mogelijk aan de 26 miljoen salaris
kosten plukken en we willen
tevens onze technische kennis
vasthouden. Dat betekent echter
niet dat alle mensen met een niet

technische functie nu in de kramp
moeten slaan. Zolang iemand een
duidelijke bijdrage heeft in deze
organisatie is er niets aan de hand:

Behoud competenties
Verschillende vragen over werken
voor derden, het India- en Iran
project en de situatie in de fabrie
ken komen aan bod. Op de vraag
over het behoud van competen
ties staat hij wat langer stil. 'We
hebben de competenties in kaart
gebracht en sommige hiervan
zoals maskerdesign, landing en
exposure tables zijn met één per
soon die hier veel ervaring mee
heeft, wel erg kwetsbaar. Ik maak
me daar ook zorgen over en daar

zijn we ook duidelijk mee bezig:
Strijdlustig reageert hij op de
vraag of over twee of drie jaar het
doek valt voor Beeldbuizen in

Eindhoven. 'Ik ben niet van plan
om van dit scenario uit te gaan. Ik
kan niet garanderen dat we hier
over drie jaar nog met 500 man
zitten, maar dat kan een bedrijf als
Medical Systems en Fei ook niet!
Uitzitten en wachten heeft geen
zin. We moeten ervoor vechten. Ik

vertik het om op te geven en als
we er met z'n allen voor gaan
kunnen we hier nog mooie jaren
beleven!'

De aanwezigen zijn over het algemeen goed te
spreken over de presentatie van Cor van
Otterloo. Hieronder enkele reacties.

Frans van Dijk, smelter bij GDE: 'De wil om er
iets van te maken kwam duidelijk uit zijn presenta
tie naar voren. Van Otterloo is eerlijk en dat kan ik
wel waarderen. Het was wel een beetje veel infor
matie tegelijk om te behappen, maar de meeste
brokstukken waren eigenlijk al bekend. Nu vormt
het ook duidelijk één geheel. Ik vind het in elk geval
positief dat de drive er is om de competenties te
behouden:

Karin Rosch, groupieader D&E cost innovation:
'Het was goed om eens op een rijtje te hebben
wat er in 2004 is gebeurd en wat ons in 2005 te
wachten staat. Ik vond het een helder en concreet

verhaal. Je merkt duidelijk dat Van Otterloo ervoor
vecht:

Ad Michielsen, manager industrial support bij
PTE:'Ik stel zijn positieve insteek erg op prijs. Het
is goed om niet alleen op de negatieve zaken in te

gaan, maar ook de positieve dingen te benoemen.
Ik denk dat Van Otterloo met zijn presentatie zeker
het vertrouwen van de mensen heeft weten te win

nen. Hij kan mensen erg goed motiveren.'

Hans Piek, senior engineer bij MIE (m.i.v. 1-2-2005
naar Philips Backlighting): 'Goed kunnen motiveren
is in een situatie als deze erg belangrijk. De kracht
van Van Otterloo is dat hij moeilijkheden omzet in
uitdagingen, hij windt er geen doekjes om en vecht
ook echt voor zijn toko.'

Jos Rijnders, programm manager MIE: 'Ik vind het
erg prettig dat er nu op financiële gronden keuzes
worden gemaakt. Dat is tenminste duidelijk, je weet
dan waar je aan toe bent.'

Jack Peeters, voorzitter van de OR: 'De wijze
waarop Van Otterloo tegen dingen aan kijkt,
spreekt mij wel aan. Zijn uitleg is helder en duide
lijk. Ik denk dat als iemand ons goed kan leiden hij
het is. De nieuwe organisatiestructuur is daar een
goed middel voor.'



Planning Manager S.K. Lee

SuperSlim ;s een supertube voor iedereen
De SuperSlim, het paradepaardje van LG.Philips, is goed ontvangen door de klanten

in Europa, Zuid-Amerika, Japan, China en onlangs nog op de CES beurs in Las Vegas.

De vraag is nu, hoe en wanneer komt onze SuperSlim buis via de TV fabrikant uitein

delijk in de winkel terecht? Planning Manager S.K. Lee van de Afdeling Sales kan nog

niet in details treden. Maar één ding is duidelijk: 'onze klanten zijn onder de indruk.

Dit product scoort uitstekend op het gebied van design, prijs en performance in huis',

aldus een lovende Planning Manager. 'De SuperSlim is een buis voor jou, voor mij,

voor allemaal. '

LGE introduceert de eerste 32" TV

met onze SuperSlim buis!

De 21" ligt al in de winkels. Begin
februari volgde de 32" van LGE in
Korea en Amerika. De planning
voor de introductie van de 29"
wordt aan het eind van het derde

kwartaal (Q3) verwacht. Inmiddels
is men bezig om samples te prepa
reren. Maar het gaat in feite niet
om maat en type volgens Lee.
Het gaat vooral om het concept
SuperSlim dat het volgens hem
wereldwijd helemaal gaat maken.

'Dankzij deze nieuwe standaard
slaagt LG.Philips er in om de
Global Player nummer I op CRT
gebied te blijven. Met dank aan de
ontwikkelaars, die het met de

SuperSlim is gelukt om een high
tech doorbraak te realiseren. Iets
waar anderen tot dusver faalden.'

Vertrouwen klant
We hebben kunnen vaststellen dat

de reacties vanuit de markt zeer

positief zijn.Toch duurde het in
eerste instantie een poosje eer dit
proces goed op gang kwam.
Volgens Lee moeten we de reden
hiervoor in het verleden zoeken.
'Meer dan eens is door andere

producenten zonder succes
geprobeerd de CRT technologie
te verbeteren. De klanten moesten
eerst even wennen aan het idee

dat de SuperSlim technologie

SK Lee vindt design SuperSlim prachtig.

inderdaad haalbaar was. Toen het
vertrouwen van de klant eenmaal

gewonnen was, waren we ver
genoeg.' Volgens de normale pro
cedures zal nu de 'design in' fase
bij de klant plaatsvinden.

Triomfbaby
Tot de taken van Lee horen het

opbouwen van de strategie rond
de SuperSlim, het verzamelen van

de informatie vanuit de markt via

de accountmanagers en ook houdt
hij zich bezig met de forecast op
korte en middellange termijn. De
lange termijn planning is een zaak
van het senior management en
Hong Kong.
Op korte termijn is het zaak om
het SuperSlim concept zoveel
mogelijk te promoten. 'We zijn
bezig met changing of the world',
aldus Lee. 'Als onze medewerkers

straks in de stad lopen en ze zien
overal in de etalages onze
SuperSlim-baby, dan geeft dit een
enorm gevoel van triomf en over
winning.' Zelf is hij helemaal in the
mood for SuperSlim. Zeker nadat
er een voorbeeldtype op zijn
kamer heeft gestaan. 'Het is een
prachtig design met een geweldige
performance en SuperSlim TV's
zijn soms wel driemaal zo goed
koop als plasma en TFT.'Al ver
wacht Lee wel dat de klanten de

SuperSlim nog wat zullen opleu
ken met in zijn ogen onnodige
design details en features om de
detailhandelsprijs omhoog te
brengen. Maar hoe dan ook, het
blijft volgens hem een voor ieder
een haalbaar, fantastisch product.

in beeld ~



Jean Winters DEPer van het jaar 2004:

'Afspraak ;s afspraak'
'Als ik een afspraak maak, kom ik 'm ook na. Ook als dat betekent dat ik alom

05.00 uur uit de veren moet'. Deze enorme inzet, maar ook zijn grote vakmanschap

en bereidheid om anderen te helpen, leverde Jean Winters de titel 'DEE'er van het

jaar 2004' op. De feestelijke bekendmaking van deze onderscheiding vond plaats aan

het slot van de Eindhoven Town Meeting op donderdag 20 januari jl.

Om de identiteit van de 'winnaar'

nog even geheim te houden, kre
gen de aanwezigen eerst een film
pje voorgeschoteld. Hierin werd
de levensloop van de kandidaat
getoond. Als de scène met het
biermerk Leffe in beeld komt,

weten de meeste collega's het
zeker: he.t is hun Belgische collega
'Jean Winters'. De badscène waar
in een langbenige dame een glas
Leffe aan Winters overhandigt die
prinsheerlijk in bad ligt, wekt de
nodige hilariteit op. 'Ik ga elke dag
onder de douche', legt Winters na
afloop uit, 'maar één keer per
week ga ik uitgebreid in bad. Mijn
vrouw Monique brengt me dan
altijd een aperitiefje met heerlijke
hapjes.'

Maurits Smits (I) overhandigt Jean Winters de bronzen

sculptuur. Op de achtergrond zijn echtgenote Monique.

Stabiele diesel
De jury bestaande uit Harrie van
der Avoort, Jan Snel, Simone
Kramer en Ton Flaman, was una
niem in haar oordeel. 'Je wordt
niet zomaar DEE'er van het jaar',
vertelt jurylid Van der Avoort.
'Hij of zij moet in elk geval aan de

voorwaarden van de New Game

voldoen en Jean Winters sluit hier
prima bij aan.' Karin Rosch, chef
van de CIIPI afdeling waar Winters
als Suspension and Unigraphics
Designer M&M werkt, is het hier
roerend mee eens. 'Jean is ontzet
tend gemotiveerd; hij is een vak
man met jarenlange ervaring. Hij is
in staat creatieve ideeën om te

zetten in concrete producten en is
breed bekend. Je kunt niet om
hem heen, alle projectleiders
komen uiteindelijk bij hem
terecht. Hij komt regelmatig in de
IPC's om te helpen bij het aanlo
pen van producten en het oplos
sen van problemen. Hij heeft een
goede relatie met de shopfloor en
wordt door de medewerkers van

de IPC's maar ook door zijn direc
te collega's zeer gewaardeerd. Hij
is heel bescheiden en laat zijn col
lega's graag delen in de resultaten
die hij heeft geboekt. Kortom, je
kunt hem het beste typeren als
een stabiele diesel die nooit nee

zal zeggen, maar altijd resultaat
levert.'

Vrouwen
De sympathie van Karin Rosch
naar Jean blijkt ook wederzijds. 'Ik
heb in mijn 33 jaar bij beeldbuizen
al ontzettend veel groepsleiders
meegemaakt', vertelt de DEE'er
van het jaar. 'Maar Karin is de eer
ste groepsleider die mij al na een
half jaar volledig haar vertrouwen
gaf waardoor ik mij verder kon
ontwikkelen.' Jean vindt het
sowieso prettig om met vrouwen
samen te werken. 'Vrouwen

komen hun afspraken altijd na en
zijn heel direct. Als ze het ergens
niet mee eens zijn, zeggen ze het
ook. En dat werkt wel zo mak

kelijk.'

Speech
Ondanks dat Jean al sinds een
paar weken wist dat de keuze op
hem was gevallen, zag hij toch ook
wel tegen de officiële bekendma
king op. 'Je moet mij gebruiken
voor waar ik goed in ben', aldus
de sympathieke Belg. 'Je kunt mij
bijvoorbeeld beter geen rapporten
laten schrijven en ook van de speech
die ik bij de uitreiking moest hou
den, lag ik bij wijze van spreken
nachten wakker.' In deze zeer

persoonlijke speech bedankte Jean
diverse collega's, maar met name
ook zijn vrouw Monique, zijn 93
jarige moeder en zijn schoonouders
die tot zijn vreugde ook bij de
happening aanwezig waren. Naast
het certificaat, dat inmiddels in de
woonkamer van de familie Winters

prijkt, kreeg Winters ook nog een
bronzen sculptuur, zijn eigen straat
naambordje en twee cheques uit
gereikt. 'De cheque van 5.000
Euro, die besteed dient te worden
aan professionele doeleinden, heb
ik aan de afdeling geschonken',
vertelt Winters. 'Zij mogen hele
maal zelf weten wat ze hiermee

doen. De andere cheque van 500
Euro, die ik privé mag besteden,
heb ik aan mijn vrouw gegeven.
Zij bedenkt bij ons alles en ik
voer het uit. En daar ben ik heel

content mee', merkt hij lachend op.



Internationale waardering voor BeIts

Six Sigma wereldwijd visitekaartje voor bedrijf
Eind 200 I kreeg Quality en Six Sigma manager Henk van Haren de opdracht om de

Six Sigma methodologie binnen DEE in te voeren. Deze manier van werken werd

eerder succesvol ingevoerd door General Electric en daarna ook binnen LG in Gumi

als leverancier van GE. <BijSix Sigma gaat het om een gestructureerde manier om

problemen op te lossen. Er horen duidelijke werkmethodes bij waardoor een uniforme

Plan, Do, Check, Act ontstaat. Er zitten bekende elementen in, maar kenmerkend

voor Six Sigma is dat het gestructureerd, transparant en herkenbaar is. Het is voor

het bedrijf wereldwijd een visitekaartje als er volgens deze gestructureerde probleem

oplosmethode gewerkt wordt. Inmiddels zijn er binnen LPDE zo'n 320 specialisten

opgeleid en siert het Six Sigma logo de nieuwe visitekaartjes van LG.Philips Displays.

De drie kenmerken: gestructureerd,
transpar:ant en herkenbaar, maken
Six Sigma beter dan alle andere
voorgaande werkmethoden, aldus
Van Haren. 'Het verkrijgen van
betrouwbare feiten laat je niet aan
het toeval over, iedereen krijgt
een standaard werkformaat dat

weinig over het hoofd ziet.' Six
Sigma biedt volgens hem soelaas
in gevallen waar Albert Einstein op
doelde met: 'Je kunt een probleem
niet oplossen met dezelfde manier
van denken waarmee het betreffen

de probleem gecreëerd is.'Volgens

Van Haren komt het ook vaak

voor dat we juist teveel informatie
hebben en tot dusverre hier weinig
mensen effectief mee weten om te

gaan. 'Door die gegevens of data
op een statistisch verantwoorde
manier te analyseren, kun je een
probleem terugvoeren tot de
belangrijkste invloedsfactor (Vital
X in Six Sigma jargon) en kun je
een breakthrough bereiken.'

Visitekaartje
Nu er binnen LPD wereldwijd
meer dan dertig procent van de

te certificeren personen een certi
ficaat behaald heeft, is besloten
om op alle nieuwe LPD visite
kaartjes het Six Sigma logo af te
drukken. Met dit percentage opge
leiden is LPD volgens wereldstan
daard een Six Sigma company
geworden. Tevens wordt op het
visitekaartje vermeld welk niveau
de betrokken persoon heeft in Six
Sigma: Green Belt, Black Belt,
Master Black Belt of Champion.
Deze laatste is meestal de general
manager van het betreffende
bedrijfsonderdeel.

Statistiek geen doel op zich
Omdat het centrale thema van Six

Sigma besluitvorming op basis van
data inhoudt, is statistische kennis
van belang. Tijdens de Six Sigma
trainingen wordt dan ook een
degelijke statistische ondergrond
verschaft. Van Haren: 'Je moet
namelijk kunnen inschatten hoe
betrouwbaar je informatie is. Zo
stellen we bij Six Sigma dat de
kans dat het toch fout is, hooguit

I Symbool Sigma
In statistiek staat de Griekse letter Sigma voor de
standaard deviatie (spreiding) van een populatie.
We werken met z'n allen aan een zo klein mogelijke
standaard deviatie ofwel Sigma. Procescontrole
wordt vervolgens uitgedrukt in de Sigmawaarde,
dit is het aantal Sigma's dat past in het specificatie
gebied van het proces.

Een hoge Sigmawaarde betekent dat er weinig
defecten zijn. Het gaat er binnen Six Sigma om zo
weinig mogelijk defecten per miljoen (ppm's) te
halen. Zo besteedt een 3 Sigma bedrijf zo'n dertig
procent van de omzet aan kwaliteitsbeheersing.
Een 6 Sigma bedrijf geeft hier nog 'slechts' circa
tien procent aan uit.

Enkele verschillen in de mindset van een 3 en een 6 Sigma bedrijf:

3 Sigma company mindset
• 20-30% van de omzet is kwaliteitskosten.

• Heeft 66,807 defecten per miljoen.
• Zoekt de defecte producten uit om de kwaliteit

te handhaven.

• Gelooft dat goede kwaliteit duur is om te
maken.

• Geen systematische verbeteraanpak beschikbaar.
• Benchmarking tegen concurrerende bedrijven.
• Gelooft dat 99% goed genoeg is.
• Definieert verbeteracties intern.

6 Sigma''l;ompany mindset
• 5-10% van de omzet is kwaliteitskosten.

• Heeft 3,4 defecten per miljoen.
• Focusseert op het proces om geen defecten

te maken,

• Realiseert zich dat goede kwaliteit ook goed-
koper is.

• Gebruikt DMAIC methodiek systematisch.
• Benchmarking met de beste van de wereld.
• Gelooft dat 99% onacceptabel is.
• Definieert verbeteracties richting klant,

in beeld ~



vijf procent bedraagt: Maar zo stelt
hij:'Statistiek is echter geen doel
op zich, het onderbouwt alleen je
gegevens of data. Wij proberen
door middel van de Six Sigma
methodiek statistiek op verant
woorde, transparante en begrijpe
lijke manier in een checklistvorm
te presenteren. Hiermee beperk je
het risico dat er belang wordt
gehecht aan onbetrouwbare infor
matie of dat belangrijke informatie
over het hoofd wordt gezien:

Stand van zaken
binnen LPD
Na de kick off voor het toenmalige
PPD management, startte Van
Haren in april 2002 samen met
joost Balder en Remi Schmitt een
Learning Center voor de opleiding
van ontwikkelaars in de Six Sigma
methodologie. Six Sigma specialis
ten worpen op twee niveaus
opgeleid: Green Belt en Black Belt.
Centraal tijdens de opleiding staan
de Define-, Measure-,Analyse-,
lmprove- en Control-stadia in Six
Sigma projecten. Een Green Belt
heeft laten zien dat hij (of zij) de
Six Sigma methodologie begrijpt
en kan met behulp van statistische
analyse problemen in processen
oplossen. Bovendien heeft hij/zij
meegewerkt aan twee Six Sigma
projecten. Een Black Belt is een
Six Sigma projectleider met afge-

ronde Black Belt training die min
stens drie Six Sigma projecten
succesvol heeft afgesloten.
Voorwaarde voor de aanvang van
een Black Belt training is dat de
betrokken persoon Green Belt is
en een goed Black Belt project
heeft dat synchroon loopt met de
BB training. Inmiddels hebben er
zo'n 320 LPD medewerkers een

LPDE Green Belt training ontvan
gen. Ook in fabrieken buiten
Eindhoven zijn trainingen gegeven.
Circa 140 van deze 320 kandidaten

zijn inmiddels gecertificeerd. Helaas
zijn in de afgelopen tijd ook weer
circa 80 van de 320 opgeleide
medewerkers vertrokken.

Voortgang
De Six Sigma actie wordt LPD
corporate gecoördineerd en de
targets zijn glashelder gedefinieerd.
Zo dient eind volgend jaar 90 pro
cent van de DEE-medewerkers te

zijn gecertificeerd als Six Sigma
Green of Black Belt. Elke maand

rapporteert het LPDE Six Sigma
team bestaande uit Remi Schmitt,

Hans Piek, jan Beursken en Henk
van Haren, de voortgang in het
aantal gecertificeerde Green en
Black Beits aan het Corporate Six
Sigma team in Hong Kong, dat
gevormd wordt door Percy Chan
en MinHo Kim. Zij rapporteren
vervolgens de totale Six Sigma

voortgang binnen LPD aan de
Quality Director Mr.j.w. Ha en de
CEO Mr.j.1. Son.

Internationale waardering
Hard hoeft Van Haren en zijn team
inmiddels niet meer te ronselen
voor nieuwe cursisten. De cursus

sen lopen vanzelf vol. 'De kritische
massa is bereikt en de deelnemers

beseffen dat er zowel zakelijk als
privé aantrekkelijke kanten aan
zitten: Het is duidelijk dat de
methodiek niet alleen bruikbaar is

binnen LPD. Zo biedt Six Sigma
internationaal gezien een grote
toegevoegde waarde. Taal kan nog
wel eens zorgen voor barrières',
aldus Van Haren. 'Het mooie van

Six Sigma is dat iedereen die de
checklists of templates in handen
krijgt, de structuur en de f10w van
het project herkent. Dit brengt
het grote voordeel met zich mee
dat mensen die bekend zijn met
de Six Sigma materie in elk proces,
in elk bedrijf kunnen worden inge
zet: Maar ook privé is de energie
die mensen in Six Sigma steken
bepaald niet verspild. 'Het is een
mooi item op je CV (Curriculum
Vitae)', aldus Henk van Haren. Hij
is er sterk van overtuigd dat dank
zij de certificering een 'heleboel
mensen' gemakkelijker een andere
job hebben gevonden.

----------------
Masterbelt voor Henk van Haren

v/nr: Maurits Smits, Master Belt Henk van Haren en

Joung Won Ha (LPD Corporate Quality Director).

Vrijdag 21 januari jl. reikte LPD
Corporate Quality Director joung
Won Ha een Master Black Belt uit

aan Henk van

Haren. Op dit
moment is hij
de eerste MBB
van LPD in

Europa en is
een felicitatie

wel op zijn
plaats.
Diegenen die
Van Haren wil

len volgen,
moeten eerst

zorgen dat ze
een Black Belt

zijn, veel pro
jecten hebben gecoached en een
leidinggevende rol hebben
gespeeld in het opzetten en uit-

voeren van Six Sigma planning/roll
out. Vervolgens dienen ze met
goed gevolg het MBB examen en
een interview met de corporate
Six Sigma (M)BB's -waar zowel op
harde en soft skilIs als op leader
ship aspecten wordt getest- te
hebben doorstaan. Als je dit dan
allemaal in huis hebt, kun je onder
meer worden ingezet in functies
als management van Six Sigma
deployment, training en examinatie
GB en BB's, coaching van fabrie
ken, kiezen en stellen van de pro
jectdoelen, MT's opleiden in basic
six sigma en certificering van GB
en BB's.



Nieuwe plantmanager Sittard heeft er zin in:

Onze mensen bepalen de toekomst in 2005

Het MT van LG.Philips Displays Sittard, vlnr.A/an Rogers,André Peeters,

Nico/e van de Pitte, Mariene C1aassen,Ad van Rijsewijk en Stef Mul/enders.

LG.Philips Displays Sittard staat weer op de kaart en het zelfvertrouwen is terug. In

2004 realiseerde de plant een kleine winst na een verlies van acht miljoen in het jaar

ervoor. Na het plotselinge vertrek per I december 2004 van Tony Stewart naar The

States, is het nu de taak van de nieuwe plantmanager Stef Mul/enders om LG.Philips

Displays Sittard winstgevend te maken en te houden. Dat Mul/enders goed bekend is

met de plant en de mensen in Sittard beschouwt hij als een voordeel. 'Eén van de

belangrijkste lessen die ik heb opgestoken van Tony Stewart is dat de mensen op de

fabrieksvloer het belangrijkste kapitaal voor een onderneming zijn.'

Alhoewel Mullenders zelf bekend

staat als een echte peoplemanager,
wist Stewart deze kracht volgens
hem nog beter te benutten. 'Door
steeds te hameren op de sense of
urgency, wist hij de noodzakelijk
heid duidelijk te maken van wat er
gedaan moet worden en waarom.'
Mensen en samenwerking is een
belangrijk item in Mullenders' stijl
van leidinggeven. De lijfspreuk
voor het komende jaar is dan ook:
'Wij bepalen onze toekomst in
2005.'

Zoals gemeld is de plant in Sittard
voor Mullenders bekend terrein.

Ook kent hij de verschillende
facetten van de industriële pro
ductieomgeving. In de afgelopen
vijftien jaar werkte hij zowel in de

ontwikkeling, de marketing als in
de productie. Hij bekleedde ach
tereenvolgens functies als develop
ment manager, marketing manager
en product unit manager bij
Electron Beam Devices en de

Central Gun Factory in Eindhoven.
Toch zal het geen gemakkelijke
taak worden om Sittard winstge
vend te houden. Weliswaar is de

positie op dit moment zodanig dat
er geen herstructurering gepland
staat en gedwongen ontslagen niet
aan de orde zijn.

Toch moet ook Sittard oppassen.
Er is sprake van een aanhoudende
prijserosie, inkrimpen van volumes
en ook de devaluatie van de dollar

speelt de plant in Sittard parten.

Kostenbesparing
Om een blijvende winstgevendheid
van Sittard te realiseren, formu
leerden Mullenders en zijn staf
voor het komende jaar vier
hoofdthema's. Op de eerste plaats
is dit kostenbesparing. Op het ter
rein van materiaalbesparing ligt
Sittard volgens de nieuwe plant
manager volledig op schema. 'Op
het gebied van mensen of produc
tiviteit wordt gekeken in positief
perspectief. Het streven is om
gedwongen ontslagen te voorko
men.Als het zo mocht zijn dat we
mensen overhouden, proberen we
deze elders aan de slag te helpen.
Ook letten we bij voortduring op
mogelijke besparingen op het
gebied van onderhoud en energie.'
Hoewel kosten reductie ook de

afgelopen jaren al hoog op de
agenda stond, is het volgens
Mullenders toch nog steeds moge
lijk om geld te besparen. 'Het
klinkt misschien gek, maar steeds
als je doelen stelt, kom je toch in
de buurt van datgene wat je berei
ken wil. Neem bijvoorbeeld
OCOO (Other Costs of Organi
sation). Steeds weer blijkt dat als
je mensen een doel geeft, zij dit in
de regel weten te halen.'

Ondernemerschap
Nieuwe activiteiten geldt als twee
de hoofdthema. Mullenders: 'We

proberen om onze activiteiten bij
derden uit te breiden. De proefle
veringen van onze kanonnen aan
India zijn bijvoorbeeld goed ont
vangen. Maar we gaan ook meer
werk maken van branchevreemde

bezigheden. Zoals het inzetten van
onze laser lastechnologie bij de
productie van isolatiepanelen van
de firma Scheldebouw. Wij hopen
dit jaar meer opdrachten in dit
segment te pakken. Mullenders
onderschrijft de visie van direc
teur Cor van Otterloo dat hier

ondernemerschap mee gemoeid
is, waarbij agressiviteit en zelfover
tuiging de sleutel tot succes zijn.

in beeld ~



Flexibiliteit
Het derde hoofdthema dat op de
to-do list voor 2005 staat, is het
verbeteren van de interne kwali

teit. De problemen bij de klanten
zijn inmiddels door gerichte acties
opgelost. 'Daarom focusseren we
ons het komen jaar op een reduc
tie van de interne afkeur.'

Mullenders vertelt met gepaste
trots dat Sittard maar liefst 89

punten bij de grootste klant

scoort. 'Dat is heel goed, temeer
als je bedenkt dat we van 60 pro
cent van onze mensen afscheid

hebben genomen.'
Als laatste vraagt Sittard meer
flexibiliteit van de medewerkers.
'Mensen moeten meer dan één of
twee functies kunnen vervullen.

Niet alleen op de werkvloer, maar
ook daarbuiten.' Een banencarrous

sel voor de staf is in principe heel
goed denkbaar, stelt Mullenders.

Wens

Met zijn benoeming tot plantma
nager ging voor Mullenders een
lang gekoesterde wens in vervuI
ling. Nu zijn tijd gekomen is, wil hij
er in navolging van Tony Stewart
ook iets goeds van maken.
Weliswaar in zijn eigen stijl. Niet
keihard, maar wel hard als het
nodig is. In elk geval heeft hij, liefst
in goede gezondheid, heel veel zin
in een gezamenlijk 2005.

----------------

Studenten bezoeken LPD Sittard
Woensdag 19 januari jl. bracht de
MBO-opleiding productietech
niek van 'De Leeuwenborgh' een
bezoek aan LG.Philips Displays te
Sittard.

De groep van 18 studenten en
twee leraren werd allereerst

ingewijd in de principiële werking
van het elektronenkanon en de
functie van de verschillende com

ponenten. Hierna volgde een uit
gebreide rondleiding door de
fabriek waarbij alle facetten van
het produceren werden toege
licht. Door het informele karak

ter was er ook gelegenheid om
wat dieper in te gaan op bepaal
de facetten van het productie-

proces. De studenten lieten geen
moment onbenut om vragen te
stellen. Opvallend veel vragen
gingen over de toekomst van het
produceren in Nederland en hoe
je de mensen gemotiveerd houdt
om dagelijks op het randje van
het technisch haalbare te preste
ren. Voor de rondleiders was het

dan ook een hele klus om enigs
zins binnen het tijdschema te blij
ven. Na afloop bevestigden zowel
leraren als studenten onder de

indruk te zijn van de nauwkeurig
heid en discipline waarmee bin
nen LPDS gewerkt wordt. 'Nog
nooit is mijn studenten zo duide
lijk gemaakt wat hun uitdagingen
en verantwoordelijkheden in de

toekomst zullen zijn', complimen
teerde een van de docenten de
rondleiders.

Per jaar worden er bij LPD te
Sittard een aantal van dit soort

evenementen georganiseerd in
het 'algemeen belang'. Hiermee
draagt LPD Sittard ook haar
steentje bij aan de uitbreiding en
instandhouding van het indus
trieel technologieplatform in
Nederland waarvan Gerard
Kleisterlee beschermheer is.
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De week van

Maurits Smits is D&E Director van de afdeling Deve/opment & Engineering

Eindhoven. Hij beschrijft zijn longe werkdagen tijdens de 3de week in een

nieuwe setting, dus vanaf zondag 16 januari tot en met vrijdag 2 I januari.

De zondagavond is altijd een
moment van start voor de week.

Het is heerlijk om op maandag te
kunnen beginnen met enige voor
bereiding van het werk. Echter
deze zondag kwam er niets van,
de buurjongen kwam binnenlopen
met de vraag hem te helpen met
zijn statica huiswerk. En dat heeft
nogal wat tijd en werk gekost. Wel
weer eens leuk om echte technische

vragen op te lossen. Daarna een
lekker wijntje voor het slapen gaan.

Maandag
Naar Urmond in het Van der Valk

hotel om het jaar 2005 voor te
bereiden met het BEO manage
ment team. Op de heenweg weer
eens in een verschrikkelijke file
terechtgekomen omdat er een
trauma helikopter enige tijd op de
weg moest staan. Veel zaken
besproken en er vaak uitgebeld
voor lopende issues in D&E
Eindhoven. Verder enkele telefoon

meetings met Hongkong over
budgetten en personeelsstanden
gehad. We hebben nu zoveel in de
organisatie veranderd dat er veel
uitleg nodig is om de budgetgetal
len weer in line te krijgen. In de
BEO meeting is veel gewerkt aan
target setting en problemen oplos
sen van het moment. 's Avonds na
het werk om 0.30 uur even lekker

gezwommen in het zwembad van
het hotel zodat ik toch nog wat
beweging had.

Dinsdag
Weer lekker gestart in het zwem
bad (07.00 uur), daarna snel aan
de slag. Er was vannacht nog een
telefoonmeeting met Hongkong
waar ik gelukkig niet bij hoefde te
zijn.We hebben weer verder
gewerkt om de targets verder in
te kaderen en te zorgen dat we
weten wat we zouden kunnen

gaan halen. Veel aandacht aan de
voorbereiding van de Townmeeting
en het afstemmen van het verhaal
en de sheets.

Woensdag
Heerlijk weer eens een dag in
RAF,weer veel mensen gezien wat
altijd weer goed doet door de
voortgang die je zelfs na 2 dagen
alweer ziet. De eerste telefoon

meeting met Gumi over de samen
werking in dit nieuwe jasje zonder
onze global D&E manager Wim
Brouwer. Het ging prima, veel
kleine puntjes opgeruimd en niet
al te veel problemen gehad. De
grootste uitdaging is 29RF SUS DY.
Hier hebben we wat vertraging en
zijn vele mensen bezig om de
vertraging in te halen en om de
problemen op te lossen.Verder
veel kleine afspraken en 's middags
nog met BEO MT over MIE-kosten
en voortgang afspraken gemaakt.
Ook de eerste start met de TDR

meeting ingezet. Ons MUPPET
(MUlti Project ProgrEs Tooi)
begint nu goed te lopen en de
informatie is betrouwbaar. Hierna

snel nog even wat zaken voor de
Townmeeting afgehandeld en de
laatste telefoontjes.

Donderdag
De Townmeeting -het is toch altijd
weer een verrassing hoe het zal

lopen- ging prima. Met als succes
nummer de aankondiging van de
DEE'er van het jaar 2004. Dit keer
dus Jean Winters, een man die het
echt verdient. Ik was wel jaloers
op zijn filmpje en in het bijzonder
op de BAD-scène. Leuk gedaan en
nog echt waar ook. Ook heel leuk
voor zijn vrouw Monique en zijn
moeder en schoonouders.

Heerlijk om zo'n aardige familie en
keileuke collega in het zonnetje te
kunnen zetten.

Daarna de grote CPO meeting
om de broodnodige kostenreduc
ties te bewerkstelligen. De mee
ting startte goed en we gingen in
workshops uit elkaar om weer
verder de verbeteringen in de
plannen aan elkaar uit te leggen.
Helaas was de voorbereiding van
de CPO en van Hranice niet erg
goed waardoor we tijdens het
diner alsnog hals over kop terug
naar RAF zijn gegaan om Hranice
te gaan helpen. Vergadering liep
wel erg uit. 23.30 uur liep ik RAF p
uit met alleen maar een voorgerecht
voor die dag. Dit is wel goed voor
de lijn.

Vrijdag
Verder met de inkoop workshops.
Het liep beter dan gisteren en we
zijn een stuk verder gekomen,
maar het is nog steeds niet genoeg.
De kostenbesparingen zijn snel
maar veel trager dan de marktprij
zen die in het eerste kwartaal van
2005 met 10 tot 12% dalen in

Europa. Hier moet dus nog meer
aandacht voor komen. Dus nog
meer ideeën bedenken en nog
meer ideeën uitvoeren en op tijd
invoeren. In de namiddag met Pim,
onze verpakkingsstagiair, zijn eind
presentatie besproken samen met
de docent van school, om daarna
de post van de dag af te werken.
Op vrijdag ga ik altijd vanuit het
werk mijn oudste dochter Anne
van ballet halen om 19.30 uur.

Hierdoor kan ik wat achterstallig
werk af maken.

in beeld ~



Uitnodiging

'Design Your Own Future'
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Professionals in de Elektrotechniek

en Informatica binnen Philips in
Nederland, Duitsland, België wor
den van harte uitgenodigd voor
het evenement 'Design Your Own
Future' op vrijdag 8 april a.s. van

09.00-13.00 uur, op de High Tech
Campus. Het doel van de dag is
drieledig: Het Philips imago wat

betreft een goede werkgever te
versterken. Kennis maken met

vakmensen binnen Philips, Philips
bedrijfsonderdelen, de Philips
producten, dus netwerken. Maar

ook een kennismaking met PD's
en vakgenoten/collega's. Mocht je
ideeën opdoen voor je eigen toe
komst n!,!em contact op met
EMEA Recruitment Services of
bezoek de career website.

Thema dit jaar, met een knipoog
naar de nieuwe slogan van Philips,
is: Simplicity Challenges Technology.

Bijna alle divisies van Philips zullen
acte de présence geven, met
demonstraties, lezingen en stands.
Tijdens de demonstraties worden

concrete producten en projecten
getoond: welke technologie zit er
achter bijvoorbeeld de MRI-scan

ner van Philips Medical Systems of
is er toegepast in de producten
van Philips Lighting? Ook Semi
conductors en Research zullen

demonstraties verzorgen.
CEO Gerard Kleisterlee zal de

aftrap verrichten van demonstraties
en de lezingen. Alle divisies van
Philips zijn aanwezig op het gebied

van Healthcare, Lifestyle en
Technoloy. Zij zullen, vanuit hun
eigen invalshoek, voordrachten
verzorgen over het thema Simplicity
Challenges Technology.
Ook bestaat de mogelijkheid voor
een persoonlijk gesprek met een
Philips-medewerker bij een van de
stands. Dat geldt ook voor Philips
EMEA Recruitment Services. Daar

kun je terecht met specifieke vra
gen over de sollicitatieprocedure.
Ook kun je daarvoor kijken op:
www.philips.nl/werken of
www.philips.com/careers.
De dag duurt van 10.00 tot 17.00
uur. Aanmelden voor Design Your
Own Future kan via

www.philips.com/careers

In december hebben we twee adviesaanvra
gen gekregen. De ene aanvraag betrof de opvol
ging van Wim Brouwer door Linze Boonstra als

bestuurder in Eindhoven. De andere ging over
de organisatieaanpassing waarbij een groot deel
van Eindhoven een plaats krijgt in Operations 2
onder leiding van Cor van Otterloo. Tijdens
interviews met diverse betrokkenen hebben we

een goed beeld gekregen van de veranderingen
en de nieuwe organisatie. Na discussies over de
voors en tegens hebben we besloten positief te
adviseren en ons vertrouwen uit te spreken over
de toekomstige manier van werken. Enkele pun
ten van zorg (support-functies en workload PTE)
zullen we in de komende tijd volgen.

• Eind december is de nieuwe website van de
OR binnen de nieuwe LPDE-portal van start
gegaan. Op deze pagina's laten we zien wat er bij
de OR speelt. Middels reacties kun je ons laten
weten wat er bij jou speelt. Vragen, suggesties en
opmerkingen zijn altijd welkom en kun je sturen
naar Nico de Boer (nico.boer@lgpd.com).

• Bij aanvang van de nieuwe OR is er een tijdelijke
commissie ingesteld die zou onderzoeken wat er

nodig is om de uitvoering van de mobili-

teitsnota LPDE goed te kunnen volgen. Het
goed uitvoeren en succesvol zijn van deze nota
is, naar onze mening, van groot belang voor alle
partijen.AI snel werd duidelijk dat de OR hierin
een vaste rol moet gaan spelen. De tijdelijke
commissie (employability en outsourcing) is
daarom een vaste commissie geworden met als
taak om alles tot in detail te volgen en indien
nodig bij te sturen.

• Sinds lang geleden hebben we weer een
persoonlijke vertegenwoordiging in de
Centrale Ondernemingsraad van Philips. Peter
Verhoeven zal met de installatie van de nieuwe

COR op 16 februari de LPD-belangen gaan
behartigen .

• Op 24 januari hebben we een 'OR-visie dag'
gehouden om een zo goed mogelijk beeld te
krijgen van onze toekomst. Dat viel niet mee.
Zoals iedereen wel weet zijn er veel onzekerhe
den en veel zaken die de toekomst van onze site
kunnen beïnvloeden .

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over boven

staande OR-puntjes kunt u contact opnemen met de

voorzitter van de OR Jack Peeters, tel. 2304627.



In het kader van 'Werken aan je toekomst'

PTE Planner Maurice Krause is thuis kroegbaas
Soms kan het heel goed uitpakken om eens iets totaal anders te gaan doen. PTE

planner Maurice Krause (40) besloot samen met zijn vrouw Cindy het roer om te

gooien en een kroeg over te nemen in hun woonplaats. Zij was uitgekeken op haar

baan als klanten bezoekster bij Mars en hij stond als enige op de nominatie bij

de laatste reorganisatie van de PTE om te vertrekken. Inmiddels hebben ze van

Ut Praothoes, aan de Heerbaan in het Limburgse Maasdorp Beegden, een goedlopend

bedrijf gemaakt. De eerste verjaardag van de zaak is inmiddels gepast gevierd.

Maurice wil in de toekomst wel in loondienst blijven werken, maar het geeft hem als

Task en Finder een goed gevoel dat hij meer grip heeft op zijn toekomst.

later in Eindhoven. Moeilijk zijn die
examenvragen niet, volgens hem.
'Het is gewoon een kwestie van
logisch nadenken.' Al gaat het uit
baten van het café Maurice ogen
schijnlijk gemakkelijk af, indien
nodig springen pa en ma Krause
bij achter de bar, Met zoveel klan
dizie in combinatie met een baan

in Eindhoven en een gezin van vijf
kinderen, waaronder een pasgebo
ren baby, kan dat ook haast niet
anders.

Biercafé
Tot de andere vaste bezoekers

horen de zang-, handboog-, buurt
en de Carnavalsvereniging. En niet
te vergeten de kaartclub op
zondagmorgen. Ook geldt
Ut Praothoes als verzamelpunt
voor de plaatselijke schutterij.
Behalve kleine pizza's, tosti's en de
gratis versnaperingen wordt er
geen menukaart gevoerd in Ut
Praothoes. 'Het is een echt bier

café', aldus Maurice die vakkundig
een heerlijk glas Warsteiner tapt.
Wie liever een Limburgs biertje
drinkt, krijgt een Lindeboom.

Kasteleinsbloed
Hoewel Maurice net zo min als

zijn echtgenote, kasteleinsbloed
van huis uit heeft mee gekregen,
lukt het runnen van de zaak won

derwel. Zo kwam twee dagen
voor de opening het horecadiplo
ma van zijn vrouw binnen. Zij is
ook officieel de eigenaresse.
Maurice haalde zelf zijn diploma

hier introkken hebben we de zaak

aangepast aan deze tijd. We heb
ben nu bijvoorbeeld weer een
zaaltje bijgebouwd voor feestjes.
Maar ook moet je een goed
gesprek met de klanten kunnen
voeren als daar behoefte aan is.

Dat vind ik juist één van de leuk
ste kanten van dit vak. En je moet
ook iets voor je klanten doen. Zo
is er steevast kaas en worst voor

de biljarters en worden ook de
andere bezoekers geregeld getrak
teerd.'

Hoe kan het dan dat het Maurice

en zijn vrouw wel lukt? 'Je moet
altijd vooruit kijken. Als planner
ben ik dat wel gewend. Toen we

Over klandizie heeft Ut Praothoes

bepaald niet te klagen. 'De enige
dag dat we vorig jaar dicht zijn
geweest buiten de wekelijkse vrije
woensdag, was eerste kerstdag.
Zouden we die dag open doen,
weet ik zeker dat we ook op
bezoekers zouden kunnen reke
nen', vertelt Maurice niet zonder

trots. Het café loopt zogezegd als
een trein. Wie de horecavakbla
den, maar ook de andere media
moet geloven gaat de ene na de
andere dorpskroeg juist op de fles.

Maurice Krause gooide samen met zijn vrouw Cindy
het roer om.

in beeld ~


