
Nieuwe plantmanager Linze Boonstra:

'2005 wordt moeilijk jaar'

Volgens onze nieuwe plantmanager Linze Boonstra was 2004 een

goed jaar. Vooral BEO (Brazilië en Europa Organisatie) deed het

goed en de Eindhoven organisatie (D&E, PTE en GDE) heeft daar

een hele goede bijdrage aan geleverd. Echter, 2005 wordt voor de

hele business een moeilij~ jaar. Tijdens zijn Maidenspeech op

3 januari bereidde de nieuwe plantmanager de medewerkers hier

vast op voor. 'De prijserosie van onze producten is heel hoog.

Maar gelukkig is nog geen eind gekomen aan de technologie en

ontwikkeling van nieuwe producten. SuperSlim gaat heel goed,

en momenteel denken we na over "UltraSlim".Als Competence

Center zal de Eindhoven organisatie hier een trekkersrol vervullen.' Linze Boonstro: We hebben alle medewerkers in Eindhoven

hard nodig om de plannen voor 2005 te realiseren'.

Linze Boonstra (56) -geen familie van
is met zijn 30-jarige Philips-carrière

bepaald niet onervaren te noemen.
Hij heeft diverse posten bekleed, zoals

die van plantdirector yoke ringen in
Skierniewice in Polen. De vijf jaar die
hij op deze plek actief was, beschouwt
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hij als een succesvol hoogtepunt. De

productie vanuit Engeland, Brazilië,

Amerika en Taiwan werd in die tijd
verplaatst naar Polen en China. Onder

zijn bewind groeide de plant van een

enkele productielijn naar zes stuks in
Polen en vier in China en werd er

50% van de producten aan 'derden'

verkocht. Echter de ervaring dat de
winters in Warschau wel erg lang zijn,
gecombineerd met het feit dat de
business draaide en dat Boonstra van

verandering houdt, maakte dat hij in
juli 2004 de taak accepteerde bij

Inkoop/Logistiek BEO. Na het vertrek

van Wim Brouwer in januari 2005 was
er behoefte aan een nieuwe plant

manager en voor Boonstra was dit

een mooie kans om zijn ervaring en
analytisch vermogen in te zetten ten

behoeve van deze plant. Dat is geen

gemakkelijke taak, want om de plant

manager te citeren: 'Na het goede jaar
2004 is de business situatie in 2005

tamelijk klote. Het is belangrijk om nu
niet in paniek te raken en het hoofd
koel te houden.'

Kostenbeparing
Volgens Boonstra wordt 2005 voor de

hele CRT business een moeilijk jaar.

Oneven jaren zijn sowieso altijd moei
lijk.Ook met de grootste concurrenten

gaat het niet best, stelt hij en gelukkig
zien we dat wij het als LPD beter
doen dan onze concurrenten. De bela

ding van onze fabrieken is beter. Met

name zijn er met betrekking tot de
markt in Brazilië grote verwachtingen.

Maar dat neemt niet weg dat actie



Als je nog vragen of opmerkingen hebt, laat het mij dan weten.

Jack Peeters, voorzitter ondernemingsraad LPD Eindhoven, tel. 2304627.

• In het kader van onze aandacht voor de uitvoering van de mobiliteitsnota hebben

we samen met de bestuurder kunnen vaststellen dat al een aanzienlijke groep

Task & Find mensen een nieuwe baan heeft gevonden.Toch vinden we dat er een

concreet plan moet komen dat voorziet in de situatie van mensen die na een jaar

onverhoopt geen nieuwe baan hebben gevonden. Het management werkt hieraan.

Ook is er een enquête gehouden onder de Task & Find mensen naar hun

bevindingen in dit proces.

• Philips wil het VIPRE busvervoer in de komende tijd sterk afbouwen of zelfs

afschaffen.Dit in verband met de relatief hoge kosten per deelnemer. Er wordt

gestudeerd op diverse mogelijkheden om de betrokkenen tegemoet te komen .

Voorlopig is deze kwestie in behandeling bij de Centrale OR van Philips.

• De samenwerking met onze nieuwe bestuurder Linze Boonstra loopt goed.

Naast de gebruikelijke 2-maandelijkse overlegvergadering hebben we elke twee

weken overleg om elkaar op de hoogte te houden van de lopende zaken.

• De OR heeft ingestemd met een collectieve vakantie voor GDE Special

Products in de weken 30, 3 I en 32 van dit jaar.

,
..

laten staan. We willen hen zoveel

mogelijk helpen om een andere func
tie te bieden als hun werk binnen

LPDE vervalt. Daarom is er ook een

Employability Center opgezet en heb

ben we een banenmakelaar ingescha

keld.' 'Maar', waarschuwt hij, 'mensen
moeten ook de wil hebben om zelf

initiatief te nemen. De mensen uit de

eerste Task & Find lichting hebben nog

een aantal maanden de tijd om een

baan te zoeken. Zij moeten beseffen

dat wij wel proberen onze medewer

kers zo goed mogelijk onder te bren

gen, maar ook dat het bedrijf nu een

maal geen sociale instelling is die

werkgelegenheid voor het leven biedt.
Net zoals de overheid niet meer voor

al haar ambtenaren zorgt, zorgt Philips

ook niet meer voor je. Mensen die
denken dat het niet zo'n vaart zal

lopen hebben het mis.'

Key
'In elk geval blijft Eindhoven key om

onze businessdoelstellingen te realise

ren. Dit betekent niet dat alles nu blijft

zoals het is. Dat blijft het nooit. We
zullen hier en daar wat fine tunen aan

de organisatie. We willen snel met een

duidelijk plaatje voor de komende

twee à drie jaar qua workload en

bezetting komen. Maar we hebben alle

medewerkers in Eindhoven hard nodig

om de plannen van 2005 te realiseren',
benadrukt Linze Boonstra met klem.

waardoor de BoM (Billof Material)

geen gelijke tred houdt met de prijs

erosie. 'Onze overlevingsstrategie is

op de eerste plaats: Focus op de BoM.

Ook de andere costdrivers, zoals de

salarissen en OCOO (Other Costs of

Organisation) verdienen aandacht.

Verder zullen we ons moeten blijven

verbeteren', aldus de nieuwe plant

manager. Wat het management betreft

heeft BoM-verlaging absolute top

prioriteit. Deze is nu meer dan 65%

van onze kostprijs en die trend is ver

keerd. De bijdrage van D&E is hierbij
essentieel. Daarnaast behoort het

volledig benutten van de eigen glas

capaciteit in Europa tot de hoofdtaken.

Een turn around realiseren in de glas
fabriek Aken maakt hier deel van uit.

Ook hieraan zal D&E (Glass Develop

ment) een grote bijdrage moeten
leveren. Daarnaast is het streven om

extra inkomsten te generen met nieu

we business in het Verre Oosten, zoals
India. Ook dit lukt niet zonder de

inbreng van PTE en D&E.

Eigen initiatief
Op individueel niveau voorziet

Boonstra geen grote herstructurering.

Employability blijft echter centraal

staan. Hij wil er persoonlijk veel ener

gie in steken dat mensen in een vroeg

tijdig stadium geïnformeerd worden

over een Task & Find positie. 'Je kunt

mensen die lang en hard voor dit

bedrijf hebben gewerkt niet in de kou

geboden is ten aanzien van kosten

besparing. 'We hebben te kampen met

een prijserosie van 20% of meer en
we moeten ons kostenniveau behoor

lijk reduceren. We willen echter de

key competenties in de ontwikkel

afdelingen (D&E, PTE) zo veel mogelijk
ontzien en dus zullen we het vooral

moeten zoeken in reductie van over

heads. Zo zullen we door ons helemaal

te concentreren in twee gebouwen,

veel kosten besparen.'

Wij wensen u weer veel informatief leesplezier
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Overlevingsstrategie
Boonstra noemde tijdens zijn Nieuw

jaarsrede de vier key business issues

die het management voor 2005 heeft

geformuleerd. De eerste heeft betrek

king op over supply; dit betekent teveel

productiecapaciteit voor de vraag. Dit

geeft enorme druk op prijzen. Daar

naast is er prijsdruk door de drastisch

gedaalde prijzen van Flat Panel Displays.

Daarbij ~ebben we te maken met een

zeer nadelige dollarkoers, waardoor

importeren vanuit Azië aantrekkelijker

wordt. We zien toenemende prijzen

voor componenten en grondstoffen,

Exorbitante salarisverhogingen van topmanagers. Over dit onder
werp is de laatste tijd nogal wat commotie geweest binnen de
diverse geledingen in onze maatschappij.Afgezien van de voor
beeldfunctie die men zou verwachten is het belangrijkste bezwaar
dat er in veel gevallen ook geen enkele relatie met de prestatie
van het bedrijf bestaat. Sterker nog, men kan in veel gevallen
spreken van het belonen van slecht of normaal presteren.
In onze maatschappijzien we wel vaker dat het achterwege blijven
van slecht gedrag (dus normaal doen) wordt beloond. Indien
gestraften zich in gevangenissenniet slecht gedragen kan dit
worden beloond met strafvermindering. Is er in onze organisatie
ook sprake van het belonen van slecht of normaal gedrag?
In Sittard maken mensen kans op een beloning wanneer ze zich
niet ziek melden. Dit maakt onderdeel uit van een pakket maat
regelen om het hoge ziekteverzuim terug te dringen. Dat de aan
pak succes heeft blijkt, maar is de beloning hiervoor de prikkel?
Meer hierover en vele andere artikelen in dit nummer.

in beeld ~



Michael Hong, director PTE:

'PTE nu ook voor derden aan de slag'
Met ingang van I januari van dit jaar volgde Michael Hong Kevin Barrett op als

Director PTE. Ondanks de moeilijke tijden die ook PTE achter de rug heeft, vindt de

Taiwanees niet dat we bij de pakken neer moeten gaan zitten. 'We moeten nu alles

op alles zetten om meer projecten van derden binnen te halen. Daarnaast is het van

belang dat interne projecten die nu nog in de "Pipeline" zijn, waaronder het

SuperSlim project, zo snel mogelijk doorgang vinden. Ook proberen we door de

verkoop van overtollige equipment onze financiële positie te versterken.'

Michael Hong werkt al sinds 1978
bij Philips Display Components. Hij
startte in Taiwan bij de afdeling
Personeelszaken. Daarna volgden de
afdelingen F&A, Production, Quality
en Proje~thandling.

Michael Hang wil zich volledig gaan richten

op de mogelijkheden en kansen voor PTE.

In 1999 verhuisde hij met zijn gezin
naar Eindhoven. Hij werd industrial
manager bij de club van Bernard
Cassanhiol in Eindhoven. 'Dit was

vlak voordat de gesprekken over de
Joint Venture UV) met LG op gang
kwamen', legt Hong uit. Toen de JV

in 200 I een feit was vertrok Hong
weer voor drie jaar naar het hoofd

kantoor van LGPD in Hong Kong.
Sinds I april 2004 werkt hij weer in
Eindhoven, tot I januari als strategy
director BEO en daarna als director

PTE. De inmiddels 54-jarige Hong
hoopt dat zijn dynamische carrière nu
in een rustiger vaarwater zal komen.
'Dan kan ik me volledig richten op de
mogelijkheden en kansen voor PTE:

Vertrouwd
PTE was voor Hong bij zijn aantreden
begin dit jaar zeker geen vreemde.

In zijn loopbaan bij Philips Display
Components en later ook bij LGPD
werkte de Taiwanees al regelmatig
met PTE samen. 'In mijn periode bij
het Project Department in Taiwan
werkten we vaker gezamenlijk aan
externe projecten. De bouw van de
beeldbuizenfabriek in Hua Fei is hier
een voorbeeld van.Toen ik als direc

tor bij PTE aan de slag ging, voelde
het dan ook al snel heel vertrouwd:

Externe projecten
Over de toekomst van PTE is Hong
niet negatief. Wel ziet hij een
duidelijke verschuiving van interne
naar externe opdrachten. 'In het
verleden werkten we alleen aan

interne projecten', legt hij uit. 'De
vraag naar nieuwe equipment voor
de productie van beeldbuizen is
echter drastisch afgenomen. Er zitten
nog wel een paar projecten in de
"pipeline", maar of deze ook daad
werkelijk doorgang vinden is nu nog
niet bekend: Tot die tijd blijft het
onderhoud van bestaande equipment
een van de hoofdtaken van PTE.

Daarnaast zal PTE dit jaar alles op
alles zetten om projecten van derden
binnen te halen. 'We zitten nu nog in
de oriënterende fase', aldus Hong.
'Maar de tweede helft van dit jaar
gaan we hier agressiever mee aan de
slag:

Overtollige equipment
Een andere bron van inkomsten is

de verkoop van overtollige equip
ment afkomstig uit de beeldbuizen
fabrieken. Een groot deel hiervan
ligt opgeslagen in magazijnen in
Veldhoven en Best. 'In eerste instan

tie proberen we complete lijnen te
verkopen', licht Hong toe. 'Dit levert

meer op dan de verkoop van de
materialen alleen. Bovendien kunnen

we de koper hierbij onze kennis

aanbieden.' Hong richt zich bij de
verkoop van overtollige equipment
met name op de Indiase markt,
China en het Midden-Oosten.

De beide laatste markten neemt hij
samen met Cor van Otterloo voor

zijn rekening. De eerste twee maan
den van dit jaar heeft de verkoop
van equipment 1,4 miljoen Euro in
het laatje gebracht. 'En we verwach
ten dat ook de rest van de equip
ment nog het nodige zalopbrengen',
aldus Hong.

Bill Of Material
Ondanks deze opbrengsten zal PTE
ook in 2005 weer het nodige moe
ten bezuinigen. Zo moet de Bill Of
Material (BOM) met 30 procent
omlaag. Hong wil dit voor een groot
deel bereiken door goedkoper in te
kopen. 'Als we meer gaan inkopen in
de zogenaamde Dollar-gebieden
kunnen we al veel winst behalen.

Ook moeten we ons nog meer rich
ten op onze kernkwaliteiten: het

ontwerpen van machines. De pro
ductie kan dan elders plaatsvinden:

Werkgelegenheid
'Het aantal medewerkers bij PTE is
sinds 2001/2002, mede door de

MBO's, gedaald van 300 tot 85.
Afgezien van een aantal medewerkers
dat door natuurlijk verloop weg zal
gaan, verwacht ik niet dat dit aantal
nog verder zal afnemen', aldus
Hong. 'Iedereen weet natuurlijk wel
dat de CRT-markt een krimpende
markt is', vervolgt de PTE director.
'Het zou dus niet eerlijk zijn als we
medewerkers die kiezen voor een

goede baan elders dit zouden
verwijten. Als management zijn we
echter wel verantwoordelijk voor
de mensen die blijven. We zullen
dan ook alles op alles zetten om te
zorgen dat het voor hen ook de
moeite waard is om te blijven:



ATMS nu onderdeel van PTE

Vertrouwen klant gaf doorslag
Om de kennis niet verloren te laten gaan bij de reorganisatie van de PTE werd

in het najaar van 2002 Nepeco BV opgericht. Deze volledig zelfstandige holding

omvat drie werkmaatschappijen:TMS BV (Tooling & Machining Services), SPS BV

(Spare Parts Services), IRS BV (Industrial Realization Services) met een mogelijke

vierde in de vorm van ATMS BV (Advanced Technologies Manufacturing Solutions).

De weg naar verzelfstandiging verliep voor ATMS echter minder soepel dan gewenst.

Om mede een einde te maken aan de onduidelijkheid richting de klanten, is besloten

dat ATMS vanaf I januari 2005 onder de vlag van PTE opereert.

Joost van der Putten is blij dat

naam ATMS is blijven bestaan.

'Niemand moet echter denken dat er

vanwege deze beslissing andere PTE'ers

moesten wijken', aldus ATMS manager
Joost van der Putten. 'Wij waren en

zijn LG.~hilips Displays medewerkers,

we zijn alleen relocated.' Vanaf I janu
ari 2005 maakt ATMS als dedicated

department deel uit van PTE. Dit idee
uit de koker van Cor van Otterloo

brengt alle activiteiten op het gebied
van Industrial Support bijeen. Wel blij
ven de ATMS medewerkers vanuit

Sittard opereren. Van der Putten is blij
dat in overleg met de directeur van
NEPECO, Mathijs de Wilde,ATMS

haar naam mag continueren. 'De dui

delijkheid en het vertrouwen richting
de klant zijn hierbij gebaat', vindt Van
der Putten.

Ervaring
De belangrijkste taak van ATMS is het

ondersteunen van LG.Philips Displays
fabrieken bij de aanpassing van produc
tieapparatuur voor elektronenkanon

nen en afbuigspoelen. Het gaat daarbij

om het ombouwen naar andere typen.
'Het is niet meer vanzelfsprekend dat

ATMS hiervoor wordt ingeschakeld',
aldus de ATMS manager. 'Wij moeten
zorgen dat we een concurrerende
offerte aanbieden, anders doen de
locaties het zelf. Hun kennis wordt

steeds groter; maar wij zijn in het voor

deel omdat we meer ervaring hebben.'

Werkwijze
ATMS bestaat uit twee afdelingen: de

Laser Applicatie en Prototyping groep
(LAP) en het Design Office dat bijvoor

beeld in geval van gun equipment in
nauw overleg met D&E bespreekt hoe

het kanon uit blikjes wordt opgebouwd
en dan vooral de afstanden tussen de

onderdelen en de kritische punten van

de machineaanpassingen. Het ontwerp

en het maken van de tekening gebeurt
in huis, het maken van de onderdelen

wordt uitbesteed. Bij het bieden van

de helpende hand bij het in bedrijf
stellen of 'aandraaien', komt ATMS

weer in beeld. Deze werkwijze volgt
vanuit competentiemanagement dat

ervan uitgaat dat je datgene doet waar
je goed in bent. 'Een van onze sterke

punten is dat we goed naar het pro
bleem van de klant kunnen luisteren

en daarin pro-actief meedenken. De
productie van machines en onderdelen

kunnen we beter uitbesteden en op
het moment van running in, fine tuning
en improvement heeft ATMS weer

een sterk toegevoegde waarde.'

Sterke punten
'Als je kijkt naar het activiteitenpakket

wordt een kwart van de capaciteit
besteed aan kanonnen en wikkelmallen.

Voor zo'n dertig procent bieden we

ondersteuning aan andere LG.Philips
Displays-activiteiten zoals in Blackburn

en meetopstellingen voor Glas in
Eindhoven en Sittard. De resterende

tijd is bestemd voor externe klanten.
ATMS moet het hebben van de drie

competenties waar ze heel sterk in zijn:

micropositionering (het nauwkeurig op
elkaar plaatsen van onderdelen), micro

laserlassen en systeemintegratie. Dit
laatste is een veelomvattend begrip.

Wij denken daarbij aan het integreren

van de eerstgenoemde sterke punten
in het productieproces', licht Van der
Putten toe.

Strategie change
Toen Joost van der Putten in 200 I de

opdracht kreeg om over de grenzen

te gaan werken voor een Competence

Center for Guns & Guncomponents,

bestond de afdeling Manufacturing
Systems uit 25 medewerkers. Na de

strategic change binnen LPD in 2003

waarbij elk Business Center de eigen

broek op moest gaan houden, werd
de kaasschaaf ook gehaald over

Development Manufacturing Systems
(DMS) waartoe de afdeling behoorde.

De huidige bezetting van ATMS bestaat

uit vijftien medewerkers die direct bij

de business betrokken zijn. De overige
expertise zoals Inkoop, IT en HRM

wordt 'ingekocht' bij de SSC's (Shared
Service Centers).

Vertrouwen klanten
Omdat er weinig ontwikkeling meer
te verwachten was op het gebied van
CRT werd de behoefte aan de ont

wikkeling van nieuwe machines ook
kleiner. Het idee ontstond om minder

energie te steken in Development,

maar de competenties meer te richten

op Manufacturing en Systems. Deze
gedachte betekende de aanzet tot de

oprichting van Nepeco BY. ATMS zou
daarin fungeren als de engineering
club die projecten formuleerde voor
de onderdelenclub TMS. Deze ver

schafte vervolgens opdrachten aan de

realisatie- en installatiegroep IRS en
SPS zou de service verzorgen. Om de

continuïteit per BV te kunnen waar

borgen, zou gezocht worden naar
opdrachten voor derden. Op 15 okto

ber 2004 stond vast dat deze gedach
te voor ATMS niet rond zou komen.

'Het traject naar verzelfstandiging

duurde zo lang dat de geloofwaardig

heid richting de klant op het spel
kwam te staan', aldus Van der Putten.

in beeld ~



Ziekteverzuim drastisch omlaag

Sittard steekt hand in eigen boezem
'Het ziekteverzuim bij LG.Philips Displays Sittard is het afgelopen jaar spectaculair

gedaald van II naar 3,6 procent. Volgens HR manager Mariene Ciaassen is deze

kentering tot stand gekomen dankzij de gezamenlijke inzet van alle medewerkers.

'Elke ziekmelding kost geld, en hoewel we alle klachten serieus nemen, meenden we

dat we de mensen konden aansporen zich minder snel ziek te melden.' Een van de

acties in dit kader is de maandelijkse verloting waarbij de mensen die niet ziek zijn

geweest, kans maken op een maandprijs. Naast deze inmiddels Cash & Carlo

gedoopte loterij worden er ook kwartaal- en halfiaarprijzen beschikbaar gesteld.

En, wie zich een jaar lang niet ziek heeft gemeld, maakt -buiten het feit dat je boft

met zo'n uitstekende gezondheid- kans op de aantrekkelijke jaarprijs.

Vanaf het jaar 2000 steeg het ziek
teverzuil)1 in Sittard schrikbarend.
Dit kan te maken hebben gehad
met de aangekondigde reorgani
satie', aldus de HR manager.

Mor/ene Claassen: 'Het accent ligt meer op wat

de zieke medewerker nog wél kan:

Om het probleem van het on
acceptabele ziektepercentage aan
te pakken, is eerst een onderzoek
geweest waarin de knelpunten in
het ziekteverzuim boven tafel
kwamen. 'We wilden in kaart
brengen waar het verzuim nu
precies zat. Waren het vooral de
oudere medewerker of de jongere,
de mannen of de vrouwen, de
mensen die in ploegendiensten
werken of juist niet? Dit inventari
serend onderzoek hebben we
laten doen door de Industrial

Support Group (ISG). Het bleek
niet zo te zijn dat ouderen zich
het vaakst ziekmelden, maar als ze
het doen is de periode langer.

Vrouwen behoren tot de grootste
ziekteverzuimers. Er is een groot
verschil in het aantal ziekmeldingen
van vrouwen en van mannen.

Vrouwen tot ongeveer 45 jaar
melden zich aanzienlijk vaker ziek
dan mannen.'

Enquête
'Ons streven was om het ziekte

verzuim van elf onder de vijf
procent te brengen', aldus Mariene
Claassen. 'Hiertoe hebben we een

werkgroep samengesteld die uit
leden van de ondernemingsraad,
de bedrijfsarts en operators uit de
fabriek bestond. De groep van
operators was samengesteld uit
een mix van medewerkers die zich

in het verleden geregeld ziek
meldden en uit een groep die
minder vaak wegens ziekte heeft
verzuimd. Deze groep heeft via
een enquête onder alle medewer
kers inzicht verworven in de

arbeidsomstandigheden, de
mensen, de procedures en de
managementstijl. Uit deze enquête
bleek dat de medewerkers het

idee hadden dat er niet zorgvuldig
met de regels om werd gegaan.'

'Dit gevoel hebben we proberen
te onderbouwen. Een van de con
clusies was dat de controle sneller

zou kunnen. We zijn overgestapt
op een andere Arbo-dienst waarbij
we deze wens kenbaar hebben

gemaakt. Ook zou er wat meer
interesse bij ziekte vanuit het
bedrijf getoond kunnen worden.'

Bedrijfsarts
'Inmiddels proberen we de mede
werkers bewust te maken van het

verzuim. Bij elk cluster hangt een
ziekteverzuimoverzicht. Ook zit

de Arbo-dienst hier in het gebouw.
Dit blijkt een drempelverlagende
maatregel voor de zieke mede
werker. Tijdens zijn ziekteproces
ziet de medewerker geregeld zijn
collega's. Een van de positieve
effecten hiervan is dat het de

terugkeer op de werkplek eenvou
diger maakt dan wanneer een
Arbo-dienst op een anoniem
bedrijventerrein is gevestigd.
Bovendien heeft de bedrijfsarts zo
meer voeling met het bedrijf en
kan hij eerder een mening vormen
over de arbeidsomstandigheden.'

Contact
'Ziek is ziek', stelt Mariene Claassen.

'Maar het accent ligt meer op wat
de medewerker nog kan en niet
op wat hij niet kan. Zo hebben we
iemand met een gebroken been
op laten halen zodat deze de
administratieve achterstand van de

afdeling kon wegwerken.' Het ziek
melden gebeurt sinds vorig jaar bij
de afdelingschef. De groepsleider
heeft daarna iedere week contact

met de zieke. De ingevulde
contactformulieren worden ver

volgens ingeleverd bij HRM.
Het Sociaal Medisch Team (SMT),
bestaande uit de bedrijfsarts, de
HR manager en de groepsleiders
komen maandelijks bijeen om het
verzuim door te spreken. Voor de
frequent verzuimers geldt een
aangescherpte procedure. De
mensen die hiertoe behoren krijgen
schriftelijk bericht van het SMT.
Zij worden geacht om bij ziek
melding nog dezelfde dag een
afspraak met de Arbo-dienst
te maken voor het spreekuur.

Beloning
De spectaculaire daling in het
ziekteverzuim is volgens de HR
manager toe te schrijven aan vele



kleine verbeteringen zoals het
aanscherpen van de regels voor
ziekmelding. 'Maar omdat we wil
len bevestigen dat het gaat om de
verantwoordelijkheid van alle
betrokkenen worden de mede
werkers in Sittard beloond
wanneer ze zich niet ziek melden.

Wij zien dit als een aansporing om
ook met kleine kwaaltjes en klach
ten gewoon te komen werken.'
Het bedrijf stelt hier maandelijks
drie prijzen voor beschikbaar.
Twee voor de direct bij het
productieproces betrokken mede-

werkers en eentje voor de
'indirecten'. Ook zijn er kwartaaI
en halfjaarprijzen beschikbaar.
Het gaat om artikelen uit de
Philipswinkel die door het hele
gezin gebruikt kunnen worden,
zoals bijvoorbeeld een DVD
recorder. Elke maand worden

twee mandjes met salarisnummers
gevuld en volgt de trekking.
Na het checken van het nummer

wordt bekendgemaakt wie de
winnaar van de maand is. 'De

maandprijzen van de Cash &
Carlo loterij zijn beperkt in waar-

de, bijvoorbeeld een Senseo of
draagbare radio, maar bij de jaar
prijs loopt de spanning aardig op',
vertelt Claassen. Volgend jaar
hoopt LG.Philips Displays Sittard
een gewilde SuperSlim tv te
verloten.

Purchase, Finance, Travel en Reservations:

Nieuwe databases besparen papier en tijd
Een aantal services binnen LPDE zijn de afgelopen tijd overgezet op nieuwe data

bases. De aanleiding hiervoor was de gigantische papierberg die door de verschillende

divisies van LPDE stroomt in een tijdperk waar ICT duidelijk zijn plaats veroverd

heeft· Volgens Piet Arkesteijn, Manager Shared Service Center ICT en eindverant

woordelijk voor alles wat maar te maken heeft met informatie- en communicatie

technologie op site Eindhoven, was de overstap vooral een kwestie van snelheid.

Arkesteijn: 'Het mailsysteem waar
op de verschillende databases
gebaseerd zijn, werkt sneller dan
de bezorger van de post. Ook is
altijd duidelijk waar een aanvraag
of opdracht blijft hangen, zodat de
persoon in kwestie hier direct op
aangesproken kan worden.'
Inmiddels is een aantal applicaties
al goed te gebruiken. Maar zolang
een organisatie in beweging is, blijft
er behoefte aan wijziging.Voor de
ICT manager geldt dat hij pas
tevreden over het resultaat is als

de gebruikers dat zijn.

Gerda Mertens (I) en Simone Kramer waren betrokken

bij de oplevering van de Lotus Notes Travel Application.

Travel
Inmiddels is het bijna twee jaar
geleden dat de Lotus Notes Travel
Application werd ingevoerd binnen
D&E. Simone Kramer, secretaresse
van Harrie van de Avoort, Henk

van Haren en John van Bladel,
waren indertijd betrokken bij de
oplevering van deze database
samen met Wilma Zomerveld,
Minke van de Laar en Gerda

Mertens.Vóór de invoering van de
Travel Application werd er gewerkt
met een papieren reisaanvraag die
de medewerker bij de secretaresse
indiende. De secretaresse zorgde
voor ondertekening van de reis
aanvraag door de groepsleider en
faxte deze alvast naar het reis
bureau als er haast mee was.

Vervolgens werd deze reisaanvraag
ingeleverd bij de secretaresse van
de General Manager PPD voor
een handtekening. Als het een reis
aanvraag buiten Europa betrof,
was er nog een extra handteke
ning nodig van de D&E manager.
Rosalie van Amelsvoort verzamelde

de reisaanvragen van alle divisies

en zorgde voor aflevering ervan
bij het reisbureau.

Efficiënter
Dankzij Lotus Notes worden alle
reisaanvragen volledig elektronisch
afgehandeld. Wel is de reisaanvraag
gebaseerd op het oude formulier.
De medewerker vult zijn reisaan
vraag in, binnen of buiten Europa.
De secretaresse ontvangt via de
database een e-mail dat er een

reisaanvraag voor haar is binnen
gekomen. Zij kijkt de reisaanvraag
na en stuurt deze door naar de

project-/groepsleider ter goedkeu
ring. De department manager
geeft goedkeuring aan een reisaan
vraag buiten Europa.Als de laatste
approver met de reisaanvraag
heeft ingestemd, wordt deze auto
matisch naar het reisbureau TQ3
en Rosalie van Amelsvoort

gestuurd. Volgens Simone Kamer is
het nieuwe systeem veel efficiën
ter dan de 'oude papierwinkel'. 'De
medewerker hoeft zijn persoonlij
ke gegevens maar één keer in te
vullen. Deze gegevens onthoudt de
database. Dus bij de volgende reis
aanvraag hoeven deze gegevens
niet meer te worden ingevuld.'
Daarnaast biedt het systeem ook
de nodige flexibiliteit; reisaanvragen
kunnen zelfs vanuit het buitenland

worden goed- of afgekeurd. Verder

in beeld ~"



kunnen de secretaresses de status

van alle reisaanvragen zien in het
systeem. Bovendien is het gemak
kelijk om een reisaanvraag over te
nemen bij afwezigheid van een
secretaresse. En, het is fijn dat er
geen kopieën van de reisaanvragen
meer nodig zijn. Deze zijn eenvou
dig op te zoeken in de applicatie.

Tevreden
De implementatie van deze werk
wijze is binnen D&E gedaan in
oktober 2003, weet Simone
Kramer. 'Heel LPD Eindhoven

heeft deze applicatie inmiddels in
gebruik genomen.' Zelf is ze tevre
den over de mogelijkheden van de
Travel Application. Echte aanpas
singen van het systeem zijn volgens
haar niet nodig, al komen er soms
wijzigingsverzoeken binnen. Zo
loopt er op dit moment een ver
zoek 01T1 een afgekeurde reisaan
vraag toch opnieuw in te kunnen
leggen. Voorheen was dat niet
mogelijk. Dan moest er een nieuwe
reisaanvraag worden ingediend.
Deze wijziging zal binnenkort
gereed zijn.

Finance
Liesbeth van Aalst, secretaresse
voor de afdeling IT,was betrokken
bij de invoering van API EHV
(Approval Process Invoicing
Eindhoven).API EHV omvat het
goedkeuringsproces van rekeningen
alvorens deze worden vrijgegeven
voor betaling. Voordat dit elektro
nische systeem werd ingevoerd in
Lotus Notes gebeurde alles hand
matig. In 2004 heeft voor de afde
lingen IT en Sales een pilot gelopen
waaraan Amna Ramautar, Krystyna
Mohr, Kees Dirkes en Tinus Saris

hun medewerking verleenden. Het
elektronische systeem is ingevoerd
om de efficiëntie van het proces

Liesbeth van Aalst was betrokken bij de invoering
van API EHV.

te verbeteren met name om ook

te voorkomen dat rekeningen die
door meerdere mensen moeten

worden goedgekeurd ergens blij
ven 'hangen'. Toen het BPa proces
onder leiding van Peter de Lange
werd opgestart werd het belang
van een elektronische afhandeling
ter vervanging van de papierstroom
een belangrijke voorwaarde.
'Vroeger maakte men op de admi
nistratie een kopie van de binnen
gekomen rekeningen, schreef er
een met SAP corresponderend
nummer op en stuurde die dan
per interne post naar de verant
woordelijke budgethouder. Deze
tekende de kopie voor akkoord,
retourneerde de rekening naar de
administratie, die deze in SAP ver

der verwerkte. Budgethouders
maakten voor hun eigen adminis
tratie vaak ook nog kopieën',
aldus Liesbeth van Aalst.

Reject remarks
Met API EHV wordt een groot
deel elektronisch afgehandeld.
De rekeningen worden in Polen
inge-scand naar de API database.
Ze krijgen een met SAP correspon
derend nummer. Het afdelingsnum
mer dat op de rekening staat
wordt ingeladen in de API.
Automatisch komt daar (indien
bekend) de office supporter te
voorschijn. Tevens wordt de bud
get- (en indien nodig) de project
owner toegevoegd. Vervolgens
stuurt het team in Polen de reke

ning met een druk op de knop
naar de persoon die de rekening
moet goedkeuren.
Komt de rekening bij de verkeer
de persoon of afdeling terecht dan
kan direct op de reject knop
gedrukt worden. Liesbeth van
Aalst merkt op dat nog wel eens
vergeten wordt om de reject
remarks in het Engels in te vullen.
'Dat gaat wel eens mis', lacht ze.
En,'in Polen kennen ze de Neder
landse taal niet zo goed.' Vrijwel
direct is de rekening dan terug bij
de Admie. Dat geldt ook voor de
goedgekeurde rekeningen.
Zodra je de knop 'approve' aan
klikt, komt de rekening direct
terug bij de administrateur die de
rekening verstuurd heeft zodat
hij/zij de rekening verder in SAP
kan afhandelen.

Communicatie kan beter
Liesbeth ziet zeker verbeteringen
ten opzichte van de oude situatie.
'Als alles loopt zoals het zou moe
ten, kan het proces met vele
dagen versneld worden. Wel is het
dan noodzakelijk dat alle betrok
kenen meewerken. Zowel aan
onze als aan de Poolse kant.' De

verbetering zit hem ook in het feit
dat wanneer een budgetowner
langer afwezig is door bijvoor
beeld een reis naar het buitenland,
hij/zij dan toch via Lotus Notes de
rekeningen die voor hem/haar
openstaan kan goedkeuren.
De implementatie verloopt nog
niet geheel volgens plan, maar daar
wordt hard aan gewerkt.Volgens
Liesbeth van Aalst: 'De communi

catie laat nog wat te wensen over
en men moet heel erg aan het
systeem wennen. Dit geldt zowel
voor ons als voor de betrokken

Polen. Vragen over de werking van
het systeem kunnen aan mij
gericht worden. Vragen van admi
nistratieve aard moeten aan Kees

Dirkes ofTinus Saris gesteld
worden.'

Een volgens F&A noodzakelijke
aanpassing werd rond Pasen inge
voerd. 'Het afdelingsnummer
wordt voortaan ook gelinkt met
de budget owner. Dit kan dan
geen fouten meer opleveren
omdat de budget owner in princi
pe niet wijzigbaar zal zijn.Tenzij
door een van tevoren bekende

vervanger die volgens een vastge
stelde vervangingsmatrix voor de
afwezige budget owner tekenbe
voegdheid heeft.' Over één of
twee weken zal ook een link wor

den gerealiseerd met de Purchase
Order aanvraag applicatie.
Hierdoor worden dan automa

tisch de gegevens van de aanvra
ger overgenomen voor het goed
keuringsproces. Dit is een van de
voorbeelden hoe we efficiency
kunnen verbeteren door in stap
pen elektronische verwerking in
te voeren.

Purchase
Hans Heijmans, inkoper ICT, is in
samenwerking met Ralph van
Hoof en Michael Smeets, die de
applicatie hebben gemaakt,
betrokken bij de invoering van de
Purchase Applicatie TooI. Dit is een



René Bod (I),jeroen Pruissen en Michelle Naar (r)

maken onderdeel uit van het JADE-team.

Volgens Hans Heijmans werkt de Purchase Applicatie Taal
nu naar behoren.

applicatie om elektronisch bestel
opdrachten te plaatsen. Het nieu
we systeem heet Purchase Order
en is beschikbaar via Lotes Notes.

Vóór de invoering hiervan januari
jl. werd er gewerkt met een papie
ren inkoopbestelopdracht, die via
de zogeheten Tuby knop beschik
baar wa~.

Aanloopprobleempjes
Volgens Hans Heijmans loopt het
systeem na de eerste 'aanloop
probleempjes' zoals onbekendheid
van de procedure (werkwijze),
autorisatiekanalen en grootte van
de in te voeren velden nu naar

behoren. Verbeteringen ten op
zichte van de oude situatie, liggen
volgens Heijmans in de zin van
conforme bestelmethodiek en
autorisatie, die nu elektronisch via
e-mail verlopen. Vooral in dat stuk
zit volgens hem een stuk efficiën
tiewinst. De verantwoordelijke
tekenbevoegden zijn vaak op reis
en zij kunnen nu op locatie autori
saties verwerken via hun Lotes

Notes applicatie. Dit geeft een
snellere doorlooptijd van inkoop
aanvragen. Ook bijlagen zoals
offertes, specificatiebladen en der
gelijke kunnen dankzij de Purchase
Applicatie Tooi elektronisch wor
den ingescand en meegestuurd
worden met de inkoopaanvraag.

Change Control Board
De implementatie van het systeem
is inmiddels achter de rug en
eventuele mogelijke aanpassingen
worden nog geïnventariseerd.
Begin mei wordt een CCB
(Change Control Board) opgestart
waarin we de status van de huidige
situatie, wensen en tekortkomingen
van het systeem analyseren en zo
mogelijk aanpassen (op basis van

kosten/baten analyse). Hiermee
hopen we optimaler tegemoet te
komen aan de wensen van onze
interne klanten.

Hans Heijmans nodigt in dit kader
iedereen uit die een toegevoegde
waarde kan leveren in de CCB,
om zich bij hem te melden.
De samenstelling van het team zal
bestaan uit enkele grootgebruikers
(lees bestellers), eventueel secre
tariaatmedewerkers om groepen
van personen af te dekken, F&A
afdeling en een vertegenwoordiger
van Inkoop.

Reservations
'De Resource Reservations
Database in Lotus Notes is de

nieuwe mogelijkheid om conferen
tiekamers te reserveren op onze
site via deze database of via de

eigen calendar in Lotus Notes',
vertelt Michelle Naar, JADE Local
Administrator Eindhoven. Zij heeft
samen met een aantal secretares
ses, met name Leonie van MierIo
en Simone Kramer de database

gevuld. Bovendien hebben zij zich
als testpersoon beschikbaar gesteld.
Ook heeft haar collega Jeroen
Pruissen van het JADE- team

ervoor gezorgd dat er globaal
toestemming was om het geheel
op te zetten, te testen en uit te
voeren.

Conferentiekamers
Voordat de EHV Meeting Room
Reservations database in gebruik
werd genomen, gebeurde dit via
de PPD Room Reservation. 'Deze

werd alleen gebruikt bij de PPD',

aldus Michelle. Conferentiekamers

werden gereserveerd via de secre
taresse of een andere persoon die
de conferentiekamer beheerde.
Er bestond daarvoor meestal een

'papieren' conferentiekamer agenda.
De PPD beschikte wel al over een
conferentiekamer database. In het

nieuwe systeem kan iedereen via
de database zien welke conferen

tiekamers beschikbaar zijn. Ook
andere gegevens kunnen bekeken
worden, zoals bijvoorbeeld de
capaciteit of de aanwezige voor
zieningen zoals een overhead
projector e.d. Tevens kan iedereen
via de eigen calendar bij het aan
maken van een 'meeting' meteen
de kamer reserveren.
Het feit dat nu iedereen van de

database gebruik kan maken, dat
er gegevens van de conferentieka
mers bekeken worden, het meteen
duidelijk is wanneer de conferen
tiekamer vrij is en via de eigen
calendar kan gereserveerd worden,
ziet Michelle Naar als regelrechte
verbeteringen ten opzichte van de
oude situatie. Daarnaast kunnen

ook andere zaken worden toege
voegd aan de EHV Meeting Room
Reservations database.

Te denken valt

hierbij bijvoor
beeld aan een
camera die kan

worden uitge
leend en dus

gereserveerd
kan worden via
de database.
Michelle Naar
betreurt het

dat de imple
mentatie van

dit handige sys
teem langer
loopt dan was
voorzien. De
reden hiervoor

is volgens haar
de wereldwijde

migratie van Lotus Domino versie
5 naar 6. Binnenkort krijgt elke
gebruiker een korte handleiding
over hoe de database werkt.

Michelle Naar wil alvast verklap
pen dat dit heel eenvoudig is.Als
het goed is kan eind april iedereen
werken met deze database.

in beeld ~



Glastechnoloog Igor Dundov na drie jaar Brazilië terug in Nederland:

'Capuava koploper gebruik recycling glas'
Drie jaar lang (2001-2004) woonde de uit Oostenrijk afkomstige Igor Dundov met

zijn vrouw Yvonne en zijn zoontjes Martijn (7) en Thomas (nu 2 jaar) in Sao Paulo in

Brazilië. De glastechnoloog van Glass Deve/opment Eindhoven (GDE) vertrok in 200 I

om de glasfabriek in Capuava met raad en daad terzijde te staan. Nu, vier jaar later,

is een aantal belangrijke verbeterslagen gemaakt. Hierdoor verloopt niet alleen het

proces van de glassmeltoven op rolletjes, maar zijn ook flinke kostenbesparingen bereikt.

Het eerste jaar in Brazilië richtte
Igor Dundov zich volledig op het
perfectioneren van het glassmelt
proces. 'Samen met GD Eindhoven
en de hulp van de lokale crew zijn
we erin geslaagd een grote ver
beterslag te maken', vertelt de
glastechnoloog.

Igor met zijn vrouw Yvonne en kinderen Martijn en
Thomas in Natal, Brazilië.

Kostenbesparing
In 2002 vond de introductie van

het BIC-project plaats. 'Hierdoor
kwam de focus meer te liggen op
kostenbesparingen. 'We hebben
dat jaar hard gewerkt om zoveel
mogelijk kostenbesparingen op het
gebied van grondstoffen door te
voeren. We hebben hiervoor

gezocht naar alternatieve grond
stoffen, andere leveranciers en

goedkoper glas', aldus Igor.
'In 2003 zijn we ons serieus gaan
richten op het gebruik van recy
cling glas. In deze periode stond
deze vorm van hergebruik nog in
de kinderschoenen.We zijn
begonnen met het aanschrijven
van leveranciers en het maken van

prijsvergelijkingen. In februari 2003
sloten we ons eerste contract af

met een leverancier van recycling

glas voor 6.000 ton per jaar.
Inmiddels wordt het veelvoudige
hiervan geleverd. Hiermee is de
Braziliaanse glasfabriek wereldwijd
koploper als het gaat om het
gebruik van recycling glas. Ook
Aken stapt meer en meer over op
het gebruik van "tweedehands
glas". Dertig procent van de glas
productie vindt hier nu met
behulp van recycling glas plaats.'

Kwaliteit
Bij recycling glas kunnen drie
soorten glas worden gebruikt:
schermglas, conusglas of een com
binatie van beide glassoorten.
'Voor de conusglasproductie kie
zen we in de meeste gevallen uit
kostenoverwegingen voor een
gemengde vorm', legt Igor uit.
'Als je extra alert bent op bepaalde
"vervuilingen" hoeft dit niet ten
koste van de kwaliteit te gaan.'
Igor helpt de leveranciers om
deze kwaliteit te handhaven en

daar waar nodig te verbeteren.
'In het kader van het TOR-project
hebben we in samenwerking met
de Braziliaanse beeldbuizenfabriek

San Jose dos Campos bijvoorbeeld
onderzocht in hoeverre loodoxide

- dat je aantreft in gemengd glas 
invloed heeft op de kwaliteit van
het beeldscherm. Uit tests bleek

dat de 0,5% loodoxide die het glas
bevatte geen invloed had op de
kwaliteit.'

Chemische samenstelling
Een andere mogelijkheid om de
kosten te drukken, is het wijzigen
van de chemische compositie van
glas. 'Samen met GD hebben we
onderzocht hoe je de chemische
samenstelling van glas kunt veran
deren zonder dat de fysische

eigenschappen veranderen', legt
Igor uit. 'Zirconsilicaat bijvoorbeeld
is een kostbare component van
schermglas. De wereldprijs is hier
van het laatste jaar verdubbeld.
Door zirconsilicaat te vervangen
door strontiumcarbonaat blijft de
kwaliteit gelijk,maar neemt de kost
prijs wel aanzienlijk af.' Ook op het
transport van glas kunnen de nodige
besparingen worden bereikt. 'We
zijn op dit moment druk in onder
handeling met transportleveranciers
om op een goedkopere wijze glas
te kunnen vervoeren.'

Teamverband
In 2004 verhuisde Igor met zijn
gezin weer naar Nederland. Zijn
Braziliaanse periode heeft hij als
heel positief ervaren. 'In Brazilië
werkt men voornamelijk in teams.
Beslissingen worden ook in team
verband genomen én gedragen.
Het management staat volledig
achter deze werkwijze en dat is
erg prettig.' Ook het klimaat, de
natuur en de aardige en gastvrije
mensen zijn voor Igor en zijn
vrouw Yvonne grote pluspunten
van dit Zuid-Amerikaanse land.

'Bovendien spreken niet alleen wij,
maar ook onze oudste zoon

Martijn (7) sinds ons verblijf in
Brazilië vloeiend Engels, Portugees,
Duits en Nederlands en dat komt

natuurlijk altijd goed van pas.' Op
de vraag of hij weer 'ja' zou zeggen
op een mogelijke uiuending naar
het buitenland kan de GDE'er

kort zijn. 'Als het weer zo'n prettig
land is als Brazilië hoeven we er

niet lang over na te denken.'

Igor Dundov heeft de tijd in Brazilië

als heel prettig ervaren.



De week van
rIo van Pel

Carlo van Pelt is als Corporate Communications Manager Europe verantwoor

delijk voor interne en externe communicatie. Hij beschrijft hier de week van

28 februari tot en met 4 maart, de week van de aankondiging van Durham.

'Deze week stond voor mij in het
teken van het ondersteunen van het

management in Durham, Zij hebben
hulp nodig met het communiceren van

de sluiting van hun fabriek naar mede

werkers en de pers. Bij een fabrieks
sluiting of grote reorganisatie is een

goede voorbereiding noodzakelijk. We
zijn dan ook al enige tijd bezig om dit
goed voor te bereiden. We moeten

vooraf een duidelijk en volledig ver

haal maken dat uitlegt waarom we
moeten sluiten en wat we gaan doen
om de medewerkers te ondersteunen

in deze uiterst vervelende situatie.
Ondanks het feit dat we met een klein

team al even bezig zijn om deze aan

kondiging van sluiting en alles wat er

mee samen hangt goed voor te berei
den valt de definitieve beslissing van

Hong Kong pas op 28 februari.'

Maandag 28 februari
'Op maandag ben ik nog bezig in Eind

hoven om de laatste hand te leggen
aan de communicatiemiddelen die we

hard nodig zullen hebben. Belangrijk is
dat we een duidelijk en consistent
verhaal hebben. Met andere woorden,
iedereen moet hetzelfde vertellen.

Vooral in contacten met de pers is dat

belangrijk. Je moet goed nadenken over

wat je gaat zeggen en hoe je dat gaat
zeggen. Wat we doen is een zogenaamd
Q&A document maken: Questions
and Answers.We formuleren eerst de

centrale boodschap, in dit geval:

"Durham gaat sluiten op 3 maart.

Lage prijzen, overcapaciteit en de
concurrentie van flat screens in de

middelgrote schermen zorgen nu voor
aanzienlijke verliezen en er is geen uit

zicht op verbetering. De sluiting heeft
niets te maken met de medewerkers

die altijd voortreffelijk hebben gepres
teerd en zonder wie we het waar

schijnlijk niet zolang hadden volgehou

den." Deze boodschap moet dus in

alle communicatie terugkomen en op
basis hiervan wordt ook het persbe

richt geschreven. Vervolgens gaan we
alle mogelijke vragen bedenken die

medewerkers en journalisten kunnen
stellen. Met het management in

Durham, BEO en Hong Kong stellen

we de antwoorden op.AI die vragen
en de antwoorden vormen het zoge
naamde Q&A document. Dit moet

iedereen die met pers en medewer

kers praat als woordvoerder uit zijn
of haar hoofd kennen. Het persbericht,
Q&A, brieven naar medewerkers en

leveranciers worden verder afgemaakt
en doorgestuurd naar betrokkenen in

Eindhoven en Hong Kong voor de
laatste goedkeuring. Ik ga die avond
nog op weg naar Newcastle waar het

lokale PR bureau zit dat ons gaat hel

pen in alle contacten met journalisten.

Op het vliegveld en in het vliegtuig kijk
ik de presentatie door die fabrieksdirec

teur David Coppock en HR manager
Paul Beasley aan de medewerkers

gaan geven. Ook lees ik de Q&A nog

maar eens door. Verder kijk ik nog

even naar het uitgebreide draaiboek
voor de dag van aankondiging.'

Dinsdag I maart
'Ik ga op weg naar het PR bureau waar

ik een afspraak heb met de directeur
Paul Dobbie. We spreken de laatste
versies van de Q&A door en ook de

presentatie van David en Paul, want

die gaan we straks met hen oefenen.

We kijken of de informatie in de pre
sentatie duidelijk en logisch is en in
lijn met de Q&A. Dan komen David en

Paul en oefenen we de persconferen

tie met David want hij is de officiële
woordvoerder. Wat moet je doen als

verschillende journalisten lastige vra

gen gaan stellen en proberen je in een
hoek te drijven. Dan zou je wel eens

dingen kunnen zeggen die schadelijk
kunnen zijn voor de fabriek, de mede

werkers en het sluitingsproces.Alles

wat je zegt, kan tegen je gebruikt wor
den. Paul Dobbie en ik stellen allerlei

vragen aan Paul Beasley, kijken of hij
zich houdt aan de Q&A en adviseren

hem wat te doen als je bijvoorbeeld

het antwoord niet weet op een vraag
of als er vragen gesteld worden die

niets met de sluiting van Durham van

doen hebben. Dit is erg moeilijk, maar
David slaat zich er prima doorheen.

Na de training ga ik met David en Paul

terug naar de fabriek om te kijken of
alles is geregeld om de eigen mede
werkers en de pers te informeren.

Daar aangekomen horen we tot onze
schrik dat een vakbondsleider in de

pers al heeft medegedeeld dat Durham
op 3 maart gaat aankondigen te sluiten.

Bonden moet je eerder informeren in
het proces o.a. om hen de kans te

geven zich goed voor te bereiden.

Alleen is het dan niet de bedoeling dat

ze daar misbruik van gaan maken. Dit
is rampzalig omdat nu onze medewer

kers het nieuws van de sluiting eerst
van de pers zullen horen. Daarnaast

maakt een dergelijke uitspraak veel
reacties los die je niet meer in de

hand hebt. In een spoedberaad wordt

besloten de aankondiging een dag te

vervroegen om de bonden en de pers
zo min mogelijk ruimte te geven om
te speculeren. Maar vooral ook om zo

snel mogelijk de eigen mensen te
informeren.'

Woensdag 2 maart 
Aankondiging
'Vroeg in de ochtend nemen we met

het gehele management team het

draaiboek nog eens door. We moeten
drie ploegen informeren en daarnaast

de regionale en landelijke politiek en

pers. We brengen de pers al vroeg op
de hoogte dat later op de dag een
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persconferentie plaats gaat vinden

zodat ze daar op wachten voordat ze

gaan schrijven. Verder geven we geen
details. Het persbericht wordt vlak

voor de aankondiging aan de tweede
ploeg verstuurd zodat we in ieder

geval twee ploegen hebben kunnen
informeren voordat het slechte

nieuws breed wordt uitgemeten in de

pers. Deze dag verloopt prima. De
medewerkers krijgen een goed verhaal

van een betrokken directeur. Natuurlijk

zijn ze niet blij, maar ze zagen het wel
aankomen en begrijpen waarom het
zo niet verder kan. Ik ben met het PR

bureau de hele dag bezig om TV, radio

en schrijvende pers te ontvangen, vra
gen te beantwoorden en interviews te

regelen. We zien nu ook op het TV

journaal dat een parlementslid aan
Tony Blair (minister president) vragen

stelt waarom de regering niet in staat
is deze technologie in Engeland te

houden. Het parlementslid stelt ook
dat LG.Philips Displays had moeten

investeren in LCD. Blair geeft aan alles
in het werk te stellen om de LPD

medewerkers in Durham te helpen.

We besluiten om de berichtgeving in
de kranten af te wachten voordat we

hierop reageren, want investeren in

LCD is natuurlijk geen optie voor een
CRT fabrikant. Onze naam speelt ons
hierin weer eens parten.

We mogen niet klagen over de

berichtgeving. Natuurlijk is het geen

goed nieuws, maar er wordt over het

algemeen over feiten geschreven en
geen onzin verteld. Wel zien we hier

en daar terugkomen dat we hadden
moeten investeren in LCD.We beslui

ten om aan de pers en aan iedereen

die in de pers verschijnt een verklaring

te sturen waarin we duidelijk uitleggen
waarom investeren in LCD voor ons

geen optie was en is (andere techno
logie, andere joint venture, etc.). Deze
verklaring stemmen we af met het

Philips hoofdkantoor en sturen hem

de deur uit. Verder weer veel vragen
van journalisten beantwoord en

begonnen met het maken van een

communicatieplan om de medewerkers

en de pers op de hoogte te blijven

houden van alle ontwikkelingen na de
aankondiging.'

Donderdag 3 maart
'Vandaag ontvangt Durham een aantal

vertegenwoordigers van overheids
instanties die gaan overleggen hoe ze
de medewerkers van Durham aan een

baan kunnen helpen. Na dat overleg
maken we een persbericht waarin we

kunnen melden dat een aanzienlijk

bedrag ter beschikking wordt gesteld.

Er komen een paar journalisten opda
gen om deelnemers aan de vergade

ring te interviewen en wij zorgen er
voor dat alles gladjes verloopt.
Hierna gaan we verder met het com
municatieplan:

Vrijdag 4 maart
'Het wordt tijd om weer eens terug

te gaan. Ik heb nu mijn gezin bijna een

week niet gezien. In de ochtend ga ik
eerst naar de fabriek om het commu

nicatieplan voor te leggen aan enkele
afdelingshoofden om te kijken of alles

praktisch haalbaar is. Ze geven me

enkele goede suggesties waarna ik het
kan afmaken. De kans is nu ook een

stuk groter dat ze het gaan gebruiken.

Voordat ik naar het vliegveld vertrek,
ga ik nog even naar het hotel waar

het managementteam onderhandelt
met de vakbonden over een sociaal

plan. Daar licht ik aan de vergadering
onze verklaring omtrent LCD nog

eens toe en bespreek ik met David

zijn bezoek op zaterdag aan Tony Blair
die hem heeft uitgenodigd om over de
situatie te komen praten; wat te doen

als de pers toestroomt na het verla

ten van Downingstreet 101Alle scena

rio's worden nauwgezet uitgewerkt en
voorbereid. Uiteindelijk zal David de

minister president verlaten met een

harde financiële toezegging voor steun
aan zijn mensen.

Een hectisch weekje mogen we wel
zeggen en als we dan artikelen in de

krant zien waarin duidelijk wordt uit

gelegd waarom LCD geen optie was
voor Durham en wat er allemaal

wordt gedaan om de mensen in

Durham te helpen dan is mijn hele

week goed.'

Ruim 200 bezoekers brachten op 5 maart jl. een bezoek aan de Open Dag in gebouw TY en TZ. 'De opkomst was

groter dan verwacht', vertelt Angela Verhofstad die samen met Martin Hendriks, Tiny Sanders, Tjeu van Nuenen

en Rob Singels de organisatie voor GOE voor haar rekening nam. Per afdeling werden verschillende activiteiten

georganiseerd. Zo konden familieleden en vrienden een kijkje nemen bij het spuitgieten van kunststoffen, het

smelten van kwarts, het glasblazen, het ontwikkelen van gereedschap en nog vele andere activiteiten. 'Maar

ook voor collega's onderling was het leuk om bij elkaar een blik in de "keuken" te werpen', aldus Angela.

Gus de Ronde (medewerker PDLC) legt een

aantal jonge bezoekertjes uit hoe het email

leren van glas op koper in z'n werk gaat.

De organisatie van de Open Dag vond

samen met Philips Lighting PDLC en

Philips Lighting 15&5-de andere bewoners

van gebouwTZ- plaats. Van de 200

bezoekers kwam de helft voor GDE.

'Hiervan waren er ruim 30 kinderen', ver

telt Angela. 'Voor deze kleine bezoekers
hadden we in de conferentiekamer van

TZ3 diverse Oud Hollandse spelen en een

grabbelton neergezet. En natuurlijk was er
voor hen ook iets te drinken en een

snoepzak. Rond het middaguur vond ook

nog een loterij voor alle bezoekers plaats.

De prijzen, waaronder een baseballpet en

glasbol, hadden we speciaal op de achter

ban afgestemd.'

Positieve reacties
Ondanks dat de organisatie van deze

Open Dag het nodige werk met zich mee

bracht, vinden de organisatoren deze hap

pening zeker voor herhaling vatbaar. 'De

reacties waren heel positief. Je merkt dat
de achterban veel interesse heeft voor de

dagelijkse werkzaamheden van hun vriend

of familielid. Deze grote belangstelling

maakt alle tijd en moeite die we hierin

hebben gestoken dubbel en dwars waard.'



Meily & Anthony veel gevraagd zangduo tijdens Indische feesten en partijen:

'Reacties van publiek geven enorme kick'
Veel medewerkers weten niet dat er achter Tonny van fgmond, die alle postzaken

voor LPDf verzorgt, een groot zanger schuil gaat. Samen met zijn vrouw Meily treedt

Tonny van fgmond, onder de artiesten naam 'MeUy en Anthony' regelmatig op tijdens

Pasar Malams (Aziatische markt) en Indische feesten. Het zangduo heeft inmiddels

twee CD's met romantische liefdesliedjes op haar naam staan. 'Deze zogenaamde

"Lagu-Lagu" zijn Indische liedjes die wij in de oorspronkelijke versie zingen', legt

Tonny uit. 'Uiteraard dragen we hier traditionele kleding bij. '

Op zijn achtste verhuisde Tonny
vanuit Bandung (Indonesië) naar
Nederland, Ondanks dat hij al
meer dan 40 jaar in ons land

woont en ook goed is ingeburgerd,
voelt hij zich van binnen toch nog
steeds vooral Indonesisch. 'Meily
en ik spreken allebei nog Indone
sisch', vertelt Tonny .'En ook al
onze vrienden zijn van Indische
afkomst. Eigenlijk kun je wel zeggen
dat ons hele leven in het teken
staat van de Indische muziek en
de cultuur en alles wat ermee te
maken heeft.'

Meily & Anthony tijdens een optreden

bij de Pasar Malam.

Demo
Tien jaar geleden werden de zang
kwaliteiten van Tonny en zijn

vrouw ontdekt tijdens een verjaar
dagsfeest bij hem thuis. 'Bijna al
mijn vrienden zijn muzikanten',
legt Tonny uit. 'Toen zij ons tijdens
een feestje hoorden zingen, heb
ben zij ons gestimuleerd om hier
verder mee te gaan.Wij hebben
toen een demo naar de organisa

tie van de Pasar Malam gestuurd
en zij boden ons direct een
contract aan.'

Bekendheid
Het zangduo is inmiddels een
graag geziene 'gast' op Indonesische
markten, bruiloften, feesten en

partijen. 'In Nederland zijn wij
bekend bij de Indische maar ook
bij de Nederlandse bevolking',
vertelt Tonny bescheiden. 'Het is
een heel klein wereldje waarin
iedereen elkaar kent.'

Zenuwen
Meily en Anthony treden vaak op,
meestal op Pasar Malams. Ondanks
dat ze het met veel plezier doen,
kost het hen ook de nodige
kruim. 'Het optreden voor een
publiek van een kleine duizend
mensen is niet gemakkelijk', vertelt
Tonny. 'Je moet je ontzettend goed
concentreren. Toen we pas begon
nen met optreden, was ik ook
heel zenuwachtig. De ergste
zenuwen zijn er nu wel vanaf,
maar voor elk optreden blijf ik
toch wel licht gespannen. Maar dat
hoort er bij.'
De beloning komt volgens hem na
afloop. 'Als je dan veel enthousias
te reacties uit het publiek krijgt en
ze vragen je om je foto of hand
tekening geeft dat een enorme
kick.'

Voorzijde van de CD 'Rindu'.

Dochters
Ondanks dat zingen voor Tonny en
Meily een zeer belangrijk onder
deel van hun leven vormt, willen

ze er, nog, niet hun beroep van
maken. 'Dat levert veel teveel

stress op. Bovendien zijn de
optredens vaak 's middags of
's avonds en daardoor moeilijk te
combineren met het gezinsleven.
Wij hebben samen twee kinderen
thuis wonen en die hebben ook

hun aandacht nodig.'
Zijn dochters hebben volgens hem
het talent van hun ouders geërfd.
'Zij hebben een prachtige stem en
kunnen goed zingen en teksten
onthouden. Daarnaast zijn het ook
nog eens knappe meiden. Dus wie
weet misschien treden ze nog ooit
in ons voetspoor', vertelt hij trots,
maar dan wel Engelstalig.

De laatste CD 'Rindu' van

Meily & Anthony is verkrijg
baar bij Indische winkels en
bij Pasar Malams. Voor meer
informatie of voor het boeken

van dit Indische zangduo kunt
u contact opnemen met
Tonny van Egmond,
tel. 040-2417294.
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