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Cor van Otter/aa blijft reëel tijdens Eindhoven Town Meeting:

'Als we knokken kunnen we winnen'

Dinsdag 7 juni jl. stond de Eindhovense Schouw

burg in het teken van de tweede Eindhoven Town

Meeting. Een deel van de medewerkers kwam in

de veronderstelling dat deze bijeenkomst zou

worden aangegrepen om drastische nieuwe

herstructureringen bekend te maken. Zij werden

in de eerste twee minuten al gerustgesteld door

Cor van Otterloo, director Operations 2 (BEO).

Daarna volgde een reëel verhaal over de extreem

slechte situatie in Europa van achterblijvende

verkopen en dramatisch dalende prijzen. Ondanks

deze problemen schetste Van Otterloo ook de

kansen voor LPD Eindhoven. Van Otter/oo schetste op reële wijze kansen voor LPD Eindhoven.

'We zitten in een kopersmarkt
met overcapaciteit', aldus Van
Otterloo, die met zo'n 7S slides

zijn verhaal toelichtte. 'De prijzen
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en de aantallen zijn aanzienlijk
gedaald, waardoor de inkomsten
behoorlijk achterblijven op bud
get. Het streven is om de IFO
(lncome form Operations) te
verbeteren, o.a. door spot deals af
te sluiten, zoeken naar omzet bui
ten CRT,voorraden te verminde
ren en kostenreducties door te

voeren daar waar mogelijk. Ook
worden er incidentele deals

gesloten zoals met Egypte of met
BaoMa. Bovendien staat een

verbetering van de portfolio op
het to-do lijstje van LPDE.

Prijserosie
Van Otterloo maakte duidelijk dat
de IFO niet het enige probleem is;
er is ook een cash f10w probleem.
'De BOM (Billof Material) is een
bron van zorg', aldus Van Otte rI00.
'De gemiddelde kostprijs blijft
achter bij de prijserosie. Dat is
een van de redenen om niet zo

maar mee te gaan met de prijs
erosie en soms een productiestop
te accepteren. Als de prijs eenmaal
naar een niveau onder kostprijs is
gedaald, is het bijna onmogelijk om
die weer op een fatsoenlijk niveau
te krijgen. Gelukkig hebben we
hierin met SDI een medestander.



Vanuit de zaal kreeg Van Otter/aa een groot aantal vragen

op zich afgevuurd.

De concurrenten die onder de

kostprijs aanbieden zijn daartoe
gedwongen, maar kunnen dat niet
lang volhouden omdat iedere ver
kochte buis meer verlies oplevert.

Succesvolleprojecten
Toch was er dinsdag 7 juni niet
alleen kommer en kwel te melden.

Van Otterloo liet de nodige
succesvolle projecten de revue
passeren zoals onder meer de

Beste lezer.

Als begin juli de scholen, vanwege de zomervakantie, weer sluiten
begint in ons land de grote vakantie-uittocht. Al of niet gedwongen
door de onzekere economische situatie zal er echter een grotere
groep dan andere jaren thuisblijven of in eigen land vakantie hou
den. Zoals het er nu naar uitziet, zou het me niets verbazen als
hier helaas ook verschillende van onze medewerkers toe behoren.
De groep die het zich wel kan veroorloven gaat om uiteenlopen
de redenen naar het buitenland, variërend van "we zoeken het
mooie weer op" tot het willen ervaren van de cultuur en
gewoontes van het betreffende land. De laatste groep is echter
niet zo groot omdat je hiervoor bewust buiten de toeristische
streken moet blijven. In de toeristenindustrie doet men immers
erg zijn best om zich aan te passen aan de, vanwege de bijdrage
aan de economie, 0 zo welkome toeristen. Binnen de redactie
hebben we ons afgevraagd hoe de verschillende buitenlanders
ons land nu eigenlijk ervaren. Om dit aan de weet te komen
hebben we in dit nummer een aantal buitenlandse medewerkers
naar hun mening gevraagd.

Wij wensen u weer veel informatief leesplezier en namens de
redactie voor alle medewerkers die het binnen- of buitenland
nog gaan bezoeken, alvast een prettige vakantie.

Ton Dones

Redactieraad Piet Arkesteijn RAF 5;Ton Danes RAF p;

Carlo van Pelt PAF p; Rob van der Schee TZ 3; SilviaWouters PAF 5

Redactiesecretariaat Rosalie van Amelsvoort RAF p,
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29"RF Akoca en SuperSlim in
Dreux, de 25 RF Akoca en de
32 WSRF RAC voor Hua FeLAI

spelen bij laatstgenoemde nog wat
veiligheidsproblemen. Er wordt
gewerkt aan de standaardisatie van
Gunplatforms en de langverwachte
green DY's komen er aan. Ook is
er vooruitgang geboekt met de
lijnproductiviteit in Hua FeL Daar
naast leveren de verhuizingen op
de LPDE site in 2005 een bespa
ring van 800 k euro. IT realiseert
dit jaar een besparing van 500 k
euro.

Eigen koers PTE
Een ander positief nieuwtje betreft
de PTE die in de vorm van een

eigen logo en brochure een eigen
gezicht laat zien. Op zoek naar
klanten binnen en buiten Philips.
Cor van Otterloo spoorde trou
wens alle afdelingen aan om zelf
actief op zoek te gaan naar third
party business. Men moet echter
niet verwachten dat het manage
ment dit voor zijn rekening neemt,
eigen initiatief is gewenst. Er is dus
geen enkel bezwaar als afdeling de
eigen headcount onder controle
te brengen door de eigen experti
se voor derden in te zetten.

In tegendeel.

Employability
Ook ging Van Otterloo in op
employability. 'Het streven is om
een balans te vinden tussen busi
ness en arbeidskosten. 'Soms is het

beter om in plaats van een vak
groep 70, twee medewerkers van
vakgroep 50 aan te nemen. We
willen echter nog steeds een
betrouwbare werkgever zijn, zon
der grote verrassingen.' Van de
32 mensen die in 2004 tot de

Task & Find groep hoorden, heb
ben er inmiddels 20 een andere

baan. Van Otterloo merkte wel op
dat er volgens zijn informatie in
sommige gevallen sprake is van:
wel kunnen maar niet willen. 'Dat

kan dus niet', vindt hij. Maar niet
alleen de enkeling die wat meer
inzet zou moeten tonen, blijft in
gebreke. Gebleken is dat ook de
betrokken managers in sommige
gevallen meer persoonlijke
betrokkenheid ten toon zouden

mogen spreiden. De headcount
gaat volgend jaar met zo'n 20 pro
cent omlaag en Van Otterloo

meldde dat deze reductie zoveel

mogelijk door natuurlijk verloop
tot stand zal komen. Aan de ande

re kant verwacht hij dat eind juni
de nieuwe lichting Task & Find
bekend kan worden gemaakt.

Overige aandachtspunten
BEO fabrieken
Vervolgens illustreerde Van Otter
100 de voortgang binnen de BEO
fabrieken. Zo moet er in Brazilië

gewerkt worden aan een verhoging
van de productiviteit door mecha
nisatieprojecten in alle fabrieken.
'We willen daar niet dezelfde situ
atie creëren als in Durham waar

we te lang hebben gewacht met
mechanisatie', aldus de BEO direc
tor. Ook moeten volgens hem in
Brazilië de overheadkosten, de

BOM en OCOO (Other Costs of
Organisation) omlaag. Een ander
probleem is het risico van under
loading van de 14" productielijn.
Van Otterloo stelde verder dat

het een goede zaak zou zijn als de
grote productielijn uit Barcelona
een nieuwe bestemming in Brazilië
zou krijgen. Een aandachtspunt
voor Dreux was yield improve
ment en een evenredige BOM.
Voor Durham is de sluiting aange
kondigd op 22 juli a.s.Volgens
Van Otterloo zal dit een droevige
dag zijn, maar hij prees de
Durham medewerkers die met

een superlaag ziekteverzuim vol
eer en trots hun bedrijf tot het
bittere einde blijven steunen.

Zomersluiting Aken
Ook meldde Van Otterloo de tij
delijke sluiting van zes weken van
de Glasfabriek in Aken. Hij vroeg
diegenen die nog zaken voor Aken
op stapel hebben staan, deze juist
in deze periode af te ronden.
Sittard tenslotte worstelt om

break even te blijven ondanks
lagere volumes. Kortom, er is nog
het nodige werk te verrichten.
Werk dat met steeds minder

mensen gedaan moet worden.
Toch pleitte Van Otterloo ervoor
om het hoofd koel te houden. 'We
moeten voorkomen dat onze ver

koopprijzen onder onze kostprijs
zakken. We moeten onze prijzen
niet verzieken, want anders krijgen
we ze daarna niet meer omhoog.
We willen onze fabrieken dus niet
kost wat kost beladen.



Tijdens de pauze werd er nog eens rustig nagepraat.

Onze strategie is om vol te hou
den totdat andere aanbieders de

strijd moeten staken. Zo'n shake
out waar andere CRT aanbieders

zouden sneuvelen, zou ons helpen
de huidige ongunstige situatie om
te keren:

Vroege. kerstwens
Van LPDE verwacht Van Otterloo

een probleemloze introductie van
de 29" SuperSlim bij de klant, een
soepele start van de 21" RF en
SuperSlim in Hranice. Bovendien
uitte hij reeds een vroege kerst
wens. Hij zou graag onder de
Eindhovense kerstboom een
21" Ultraslim treffen.

Verbeterkansen

Samengevat kwam de boodschap
van Van Otterloo erop neer dat
de mensen het goed hebben
gedaan in een moeilijke omgeving.
Er is veel verbeterd en er lopen
veel verbeteringsprojecten bij
beeldbuizen, componenten en
Glas, maar toch ziet de BEO-baas

nog volop nieuwe verbeterkansen.
Misschien niet zozeer op het
gebied van de techniek, maar
zeker op het gebied van kosten re
ductie. Tot januari van het nieuwe
jaar verwacht Van Otterloo verder
geen grote veranderingen. 'We blij
ven vechten en omdat ik weet dat
onze concurrenten er slechter

voorstaan dan wij, is er voor ons
een goede kans om te winnen. En
omdat ik vertrouwen heb in onze

organisatie, neem ik deze uitdaging
graag aan om samen met jullie de
strijd aan te gaan:

I1 De volgende EindhovenTow:-t
Meeting vindt over vier
maanden plaats.

Na het heldere betoog van Cor van Otterloo werd er druk gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen. Gedurende een vol
uur kwamen uiteenlopende kwesties aan bod. Hier een greep daaruit:

Waar blijft het succes van de 32". Ligt dit soms aan de druk van
de LCD verkoop?
VolgensVan Otterloo (CvO) niet. 'LCD verkoopt ook niet. De markt wacht
gewoon op wat er gaat gebeuren. Bovendien zitten we in een oneven jaar.
Een jaar zonder Olympics en internationale voetbalwedstrijden doet het
altijd minder op verkoopgebied. De widescreen buizen staan erg onder druk,
maar zeker voor 21"en 29" SuperSlim zijn er grote kansen in de toekomst.'

Wat gaat er met de Glasfabriek in Aken gebeuren?
'Er zijn geen misverstanden over de inzet van Aken.Wel zijn er harde tar
gets afgesproken die we nauwgezet gaan volgen. PTE en D&E moeten met
hun specifieke kennis fabrieken zoalsAken zoveel mogelijk steunen. Omdat
de tijd dringt moeten de verbeterprojecten z.s.m.worden gerealiseerd.'

Het marktaandeel gaat omhoog en dat terwijl we minder verkopen.
Hoe kan dat? De markt daalt sneller. Is dit alleen te wijten aan de
lage verkopen?
'De verkopen zijn beroerder dan verwacht ondanks dat we FeliceAlbertazzi's

waarschuwingen al ter harte hadden genomen. Deze marktcrisis heeft ons,
maar ook onze concurrenten verrast. Dat kunnen we de salesafdelingniet
verwijten.'

Hoe verder met cash?
'BEO moet een paar miljoen genereren door spot deals met bijvoorbeeld
de 66FSen verlaging van de OCOO (Other Costs of Organization) en de
BOM (Bill Of Material).Alle initiatieven die leiden tot omzetstijging of
kostenverlaging zijn zeer welkom.'

Moet LPDE op eigen benen staan?
'Philips en LG zijn onze aandeelhouders en hebben daarmee een belangrijke
stem in ons beleid. Echter financieel zijn we zelfstandig en hebben we deals
gesloten met de banken om LPD te financieren. Als we het niet goed doen,
gaanwe failliet. We hebben eigen verantwoordelijkheid.'

Is er een strategie om MIE te halveren?
'MIE moet gewoon doorgaan en wat betere projecten genereren, daar zijn
ze zeker toe in staat. Er zijn in de fabrieken ook veel verbeteringen buiten
de productielijnen mogelijk.'

Zit Philips als setmaker te wachten op SuperSlim?
'Zeker op de 29". Daarom moet deze buis in september of zoveel eerder
als mogelijk klaar zijn. Hoe eerder hoe beter.'

Wat gebeurt er met de enquête met betrekking tot de motivatie
van de medewerkers?
'Deze is belangrijk omdat de motivatie van medewerkers een belangrijke
leidraad is voor het management. Is de motivatie laag dan doen we het als
management niet goed en zullen we daar nog harder aan gaanwerken.'

Wat als de markt het niet trekt? De mensen hebben moeite om
de eindjes aan elkaar te knopen.
'Dan hebben we een vet probleem.We moeten de kop koel houden en visie
en strategie aan de dag leggen.'



Hoewel iets minder druk bezet dan de eerste

Eindhoven Town Meeting in januari waren er dins
dag 7 juni toch een paar honderd mensen om
9.00 uur present in de Eindhovense Stadsschouw
burg. Waarschijnlijk had iedereen zo zijn eigen
verwachtingen en belangen. In Beeld polste
enkele meningen:

HR medewerkster jaklien Verbaarschot was naar de

Town Meeting gekomen in de veronderstelling dat er

bekend zou worden gemaakt dat er mensen ontslagen
zouden worden. Dit kwam wel aan de orde, maar minder

dramatisch dan zij verwachtte.

jos Rijnders, program manager MIE,vindt het een goede

zaak dat de marktsituatie wordt uitgelegd en een verkla

ring wordt gegeven waarom bepaalde dingen gebeuren.

Groepsleider DY Alfred Zwikker had als lid van het

MT de presentatie al van tevoren gezien. Voor hem dus

geen onverwachte zaken. 'Het biedt perspectief op de
korte termijn.' Het is volgens hem belangrijk om dit aan
te geven.

Ronaid van der Wilk, ontwikkelaar bij CIPI, vindt het

leuk om te horen hoe dit wereldomvattend schaakspel
wordt gespeeld. Hij vindt het positief dat Cor van

Otterloo zo enthousiast kan uitleggen hoe het gaat
lukken.

Henk Geerts maakt deel uit van Hulp- en Staf bij
Technische Product en Proces Informatie. De resultaten

zijn zoals verwacht, maar hij vindt het vreemd dat de

geruststellende opmerking dat er geen reorganisatie
komt binnen twee minuten wordt ontkracht met het

plan dat er tien procent van de indirecte banen zullen
verdwijnen. Hij is met zijn collega Gerard de Louweren
nog als enige over van een groep van tien mensen. 'Wij

horen ook bij de indirecten terwijl er meer argumenten
zijn dat TPI bij de ontwikkeling hoort.'

john Stoffelen, proces engineer in de Proeffabriek

werkt al twintig jaar bij Philips, maar hij verbaast zich nog

steeds over het schijnbaar gemak waarmee ook nu nog
verbouwd en opgeknapt wordt binnen LPDE. 'Van

Otterloo heeft er wel iets over verteld, maar geldsmijterij

zoals een verlaagd plafond op RAF blijft mij verbazen.'

3-koppige winnaar: Cost Innovation Award 2005

Maar liefst drie projectleiders van Glass Development werden tijdens de

tweede Eindhoven Town Meeting op dinsdag 7 juni jl. beloond met de Cost

Innovation Award 2005. De projecten voortkomend uit glass batch co st

reduction zijn: Recycling Glass onder leiding van Igor Dundov, het Leaded

Panel Glass van Jan Hermans en het Röntgen absorptie coëfficiënt-project

van Aroop Bhattacharjee, welke alle als doel hebben het reduceren van de

grondstofkosten van glasdelen, schermen en conussen. De projectleiders

kregen uit handen van Maurits Smits een fraai kunstwerk. Voor alle

projectdeelnemers was er een speciaal certificaat. Bovendien hoort bij het

winnen van de Cost Innovation Award een bedrag van 2500 euro,

te besteden aan een professioneel doel.
Vlnr. Maurits Smits, Frans van de Wiel, jan Hermans,

Gerard Landsweers, Frans van Dijk, Aroop Bhattacharjee,

Martin Hendriks en joser Matuschek.

Wat eerder de Innovation Award

werd genoemd, is vanwege het belang

van kosten reductie vorig jaar omge
doopt in Cost Innovation Award. Een

project kan in aanmerking komen
voor deze award, als het innovatief is

en wanneer er objectief vastgesteld
kan worden wat het project per jaar

oplevert, rekening houdend met inves
teringen en doorlooptijd. Daarnaast

spelen ook zaken als gebruik van 6Sigma

tools, milieuvriendelijkheid en team

work in de BEO organisatie een rol.
De jury, bestaande uit Harrie van der
Avoort, Maurits Smits en Simone

Kramer, motiveerde haar keuze aan de

hand van een inleidend filmpje. Hiermee

werd duidelijk dat de Cost Innovation
Award 2005 helemaal verdiend is door

het 'glass batch cost reduction' project.

Becijferd met het zogeheten Muppet

tooi leveren de drie Glas projecten in
een vol jaar een besparing op van bijna

vijf miljoen dollar. Dit keer was de

nominatie en selectie nog een volledige
D&E aangelegenheid. De volgende
keer staat deelname open voor geheel

LPDE, zoals er geen D&E'er van het

jaar meer wordt gekozen, maar een
LPDE-medewerker van het jaar.



SuperSlim positief ontvangen door internationale pers

Pijlen nu op consument en winkeliers gericht

'De moordende strijd op CRT-gebied is nog in volle gang. Maar als de rookwolken

straks zijn opgetrokken, moeten we als een van de winnaars uit de bus komen. Daar

ben ik van overtuigd. We hebben dan een belangrijk wapen in handen: de SuperSlim. '

De persintroductie van de SuperSlim technologie in Moskou begin april sterkte het

vertrouwen van Carlo van Pelt (Corporate Communications Manager Europe) in de

SuperSlim. 'De internationale pers was erg enthousiast. Veel vooraanstaande bladen

in Europa hebben ruime aandacht aan deze CRT-technologie van de toekomst

besteed. Vergeet niet, deze journalisten zijn de hele dag met de TV markt bezig. Het is

belangrijk dat juist zij deze technologie zien zitten want veel consumenten hechten

veel waarde aan het oordeel van de media.'

Ook Sall1sung heeft haar kaarten
op de SuperSlim gezet, maar dan
heet het SlimFit. 'We moeten dit

zeker niet zien als een bedreiging,
maar juist als een extra push in de
goede richting', vindt Van Pelt.
'Samsung komt in de zomer met
de eerste SuperSlim buis op de
Europese markt. Voor ons zal het
zeker nog een paar maanden
duren voordat onze klanten (set
makers) op de markt komen. Om
te zorgen dat de credits voor
deze nieuwe technologie in
elk geval voor onze reke
ning kwamen, heb
ben wij al in
april deze
inter-
na
tionale

persbij
eenkomst

georgani
seerd en
daarna de

nodige vervolg
activiteiten. Het

was belangrijk voor
LG.Philips Displays
om genoemd te wor
den in de eerste artike-
len over Slim TV. Daarmee
wordt onze naam verbon

den aan deze technologie. De
tweede ronde in de pers is voor
de Samsung SlimFit TV.Als de eer
ste SuperSlim van Samsung straks
door de winkeliers en consumen

ten goed ontvangen wordt, liften

wij op dit succes mee. Voor ons
wordt het dan ook eenvoudiger
om onze klanten te overtuigen
snelheid te maken met SuperSlim.'

Vraag creëren
Het enthousiast maken van retail
ers en consumenten voor de

SuperSlim is voor LGPD een nieu
we strategie. 'Als componenten
leverancier hebben wij ons altijd

vooral gericht op de setma
kers. Het is echter niet

eenvoudig om hen in
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deze economisch zware tijd
te overtuigen van de kansen van
een nieuw product. We hebben
daarom besloten de hele keten in

beweging te zetten. Door de con
sument en retailer bewust te
maken van de voordelen van deze

nieuwe technologie willen we de
vraag naar dit nieuwe product
vanuit de markt creëren.
De setmaker zal hierdoor ook

sneller overstag moeten gaan.'

Agressieve persstrategie
De persconferentie in Moskou
was volgens Van Pelt een belang
rijke stap in de goede richting. 'Je
kunt journalisten zien als opinie
leiders van de consument. Als zij
enthousiast zijn, is de kans groot
dat ook de consument en retailer

er warm voor lopen. Wij hebben
gekozen voor een redelijk agres
sieve persstrategie in een ook
voor journalisten niet alledaagse
stad. Meer dan 20 journalisten van
gerenommeerde bladen op audio
visueel gebied uit West en Oost
Europa woonden deze bijeen
komst bij. De reacties waren over
het algemeen erg positief. Een
noviteit uit de CRT-hoek werd

door hen duidelijk op prijs
gesteld. Een journalist verwoordde

het als volgt: 'De CRT geeft
nog steeds het beste

plaatje. Dit gecombi
neerd met een

mooi

design
en

een

gunstige
prijs bevat

alle ingre
diënten voor

succes.'

Oostblok
Alle persaandacht

leverde in Europa tot
nu toe meer dan 60

publicaties op. Ook veel
interesse kwam uit

Rusland, Oekraïne en andere
Oostbloklanden. 'De opkomst

van LCD is in deze landen nog in
een pril stadium', legt Van Pelt uit.
'CRT heeft hier nog steeds verre
weg het grootste marktaandeel.
SuperSlim kan hiervan mee-



profiteren als we het voor
elkaar krijgen dat onze

klanten snel SuperSlim
introduceren.'

Blijven geloven
Ondanks het zware

weer waarin de CRT

wereld op dit moment
verkeert, is het volgens

Van Pelt op dit moment
het belangrijkste om te zor

gen dat CRT als techniek zal
overleven. 'We moeten verder

kijken dan dit moeilijke jaar, maar
er vooral ook zelf in blijven

Jack Peeters, voorzitter Ondernemingsraad:

geloven. De verwachting is dat we
straks samen met SDI (Samsung)
als CRT-winnaars uit de bus

komen. Met de SuperSlim hebben
we dan dé juiste technologie in
handen om een blijvende positie in
de TV-markt te behouden.'

'OR als smeermiddel tussen medewerkers en management'

Open met elkaar communiceren is niet alleen de sleutel tot een goed huwelijk. Ook

binnen een bedrijf is het belangrijk dat je van elkaar weet wat er speelt. 'Het

management moet weten wat er onder de medewerkers leeft', aldus Jack Peeters,

voorzitter van de Ondernemingsraad (OR). 'Op haar beurt dient het management de

medewerkers voldoende te informeren over de koers die zij wil varen. De Onder

nemingsraad (OR) dient als smeermiddel in dit proces.'

Jack, in het dagelijkse leven senior
application engineer bij D&E, is nu
een half jaar voorzitter van de
OR. Omdat het reilen en zeilen

binnen LPDE altijd al zijn interesse
had en hij niet alleen maar met
techniek bezig wilde zijn, stelde de
FNV'er zich kandidaat. Dat hij
zelfs uiteindelijk gekozen is tot
voorzitter betekent volgens hem
niet dat hij zich nu ook als een
soort 'baas' gedraagt. 'Ik zie het
voorzitterschap meer als een rol.
Ik voel me onderdeel van het

team en stel het juist erg op prijs
als de commissies hun eigen ver
antwoordelijkheden nemen.'

Enthousiaste club
De 'nieuwe' Ondernemingsraad
bestaat uit elf leden. Vijf van hen
zijn afkomstig van de FNV,vier van
de VHPP en twee zijn op persoon
lijke titel gekozen. Maar liefst zes
leden maakten afgelopen novem-

ber voor het eerst kennis met het

OR-werk. Voor de nieuwelingen
was het in het begin nog even
wennen. 'Je moet uitvinden hoe
het bijvoorbeeld precies met de
procedures werkt en hoe de ver
houdingen liggen', vertelt Jack.
'Maar inmiddels loopt het al aar
dig. Onze groep is behoorlijk
ambitieus én enthousiast en dat

moeten we proberen vast te hou
den.' De voorzitter heeft inmid

dels de smaak te pakken. 'Het OR
werk heeft veel meer interessante

aspecten dan ik in eerste instantie
dacht. Er gebeurt ontzettend veel
en we zijn vrij om te doen wat
nodig is. Het management geeft
ons hiervoor gelukkig voldoende
informatie en middelen.'

Actuele informatie
De OR moet vaak laveren tussen

het belang van het bedrijf en het
belang van de medewerkers. Toch

heeft Jack niet het gevoel dat de
OR tussen twee vuren zit. 'Je kunt
ons juist beter zien als het vuur
zelf, als een soort smeermiddel
tussen medewerkers en manage
ment. We luisteren zo goed
mogelijk naar de werkvloer en
proberen dat vervolgens zo goed
mogelijk duidelijk te maken aan
het management.'

Zowel de contacten met het

management als met de medewer
kers lopen volgens Jack tot nu toe
goed. 'Onze gesprekken met Linze
Boonstra, de bestuurder van onze

plant, zijn heel open. Hij neemt
altijd alle tijd voor ons.' Ook de
medewerkers kloppen met vragen
geregeld bij de OR aan. 'Maar dat
mag wat ons betreft nog meer
worden', merkt de voorzitter op.
'Dit kan door een OR-lid per
soonlijk aan te spreken, maar ook
door bijvoorbeeld een e-mail te
sturen.' Bij een presentatie van de
OR tijdens enkele GWO's bleek
er onder de medewerkers ook
veel behoefte aan actuele informa

tie te bestaan. 'Hieraan proberen
we nu tegemoet te komen door
de laatste nieuwtjes zo snel mogelijk
op onze website te gaan plaatsen.'



De OR, vlnr:Wil Robben, Mark Mietus, Maurice Krause, Frans Pelgrim,Jack

Peeters, Huub Reijven, Peter Verhoeven, Henk Geurts, Gosse de Vries.
Op de foto ontbreken Theo van BaaIen en Nico de Boer.

'Task and Find'
De OR komt in zijn volledige
samenst!'liling één keer per maand
bijeen. T&F' is een onderwerp dat
op dit moment veel tijd en aan
dacht van de OR krijgt. 'In juni is

er weer een
nieuwe ronde

mededelingen',
legt Jack uit.
'Van de groep
van vorig jaar
heeft ruim de
helft een nieu

we baan gevon
den. Het

management
vindt dit niet
voldoende en

is bezig met
maatregelen
om de kansen
van de T&F'ers

te vergroten.
Dit zien we als

positief. Omdat
er ook een

paar ideeën spelen die volgens ons
niet goed zijn, hebben wij als OR
gebruik gemaakt van ons "recht
van initiatief". Wij hebben voorge
steld de huidige afspraken voort
te zetten en daarbij meer nadruk

te leggen op de individuele bena
dering, ook aan het einde van de
T&F-periode.'

Toekomst
Naast het hot item 'afbouw' houdt

de OR zich ook bezig met een
groot aantal andere onderwerpen
dat te maken heeft met de dage
lijkse gang van zaken in het bedrijf
zoals veiligheid, groepsvervoer en
vakantiedagen. 'We moeten niet
uit het oog verliezen dat er hier
ook nog gewoon gewerkt wordt',
aldus Jack.
Over de toekomst van LGPD kan

ook de OR volgens hem geen dui
delijkheid geven. 'In het begin van
de OR-periode hebben we gepro
beerd een visie te bedenken over
de toekomst van Eindhoven, maar
dat is heel moeilijk. Er zijn ver
schillende scenario's mogelijk. Wat
het uiteindelijk zal worden weten
we ook niet, maar we gaan er van
uit dat er de komende jaren nog
een LPD-Eindhoven is.'

• Philips heeft besloten het groepsvervoer
(VIPRE) aan het einde van dit jaar te stop
pen. Bij LPDE maken nu 12 mensen hiervan
gebruik. Hen is een tijdelijke financiële tegemoet
koming aangeboden. De betrokkenen zijn echter
op zoek naar een oplossing voor het vervoer en
voor velen is dit (nog) een probleem. De vak
bonden en de COR willen met Philips zoeken
naar een betere oplossing.

• De bewaking en de toegang van het com
plex R wordt aangepast. De gevolgen in de
praktijk zijn voor de meesten minimaal. De
poort zal op maandag tot en met vrijdag van
06.00 tot 22.00 uur geopend zijn. Buiten deze
openingstijden is het gebruik van de badge nodig
om toegang te verkrijgen. De reden is dat de
kosten zonder aanpassing door het wegvallen
van samenwerkingsmogelijkheden, sterk zouden
stijgen. Met de huidige oplossing wordt zelfs een
kostenbesparing bereikt. Op het T-complex ligt
het terreinbeheer een stuk ingewikkelder. Dit is
nu een 'open' bedrijventerrein waar elke bewo
ner zijn eigen maatregelen treft.

• Vanwege wetgeving zal de LG.Philips Display
Netherlands B.V.een structuur-vennoot
schap worden. Een belangrijk aspect hierbij is
dat een raad van commissarissen wordt inge-

steld die toezicht houdt op een aantal onder
werpen. Omdat dit ook Sittard en Stadskanaal
betreft gaat de GOR zich hiermee bezig houden
en heeft ook het recht om een commissaris

voor te dragen.

• Op verzoek van de OR is er een discussie
geweest met de afdeling EMEA-ERS van
Philips. Dit naar aanleiding van een aantal klach
ten van sollicitanten. EMEA-ERS erkent dat er

verbetering moet komen en is van goede wil.
LPD-sollicitanten krijgen echter geen voorkeurs
behandeling. Er is nu een beter begrip voor
elkaars situatie.

• In de afgelopen tijd is er veel discussie geweest
over Task & Find. Met name over hoe T&F suc

cesvol kan zijn en wat er moet gebeuren na een
T&F periode. Na wat strubbelingen is er duide
lijk gesteld dat de OR in deze discussie een rol
speelt. De OR heeft daarop, middels het initia
tiefrecht, een voorstel gedaan. De nadruk ligt
hierbij op de individuele situatie en het streven
van-werk-naar-werk.

Als je nog vragen of opmerkingen hebt, laat het mij

dan weten. Jack Peeters, voorzitter ondernemings

raad LPD Eindhoven, tel. 2304627



Spoelen en glas maken het spannend

Chinese projecten slagen ondanks componentenstress

Alfred Zwikker was tot I juni jl. projectmanager Co st Innovation Performance

Improvement. Deze afdeling draagt zorg voor het redesign van producttypen gericht

op kostenreductie (Sill of Material). De laatste negen maanden stonden voor

Zwikker c.s. in het teken van twee grote projecten. In het eerste project draaide het

om het design en de introductie van de 25"RF-Akoca en in het andere stond de

32"WSRF-RAC centraal. Ondanks onvoorziene complicaties kunnen beide producten

deze zomer in Nanjing in massaproductie worden gemaakt.

Operations / director SD-Han (4de van rechts)

met 25RFA project team/eden uit Huafei en Eindhoven.

Samenwerking
Als zo'n project slaagt is dit ech
ter nooit het resultaat van de

inspanning van een enkele afdeling.
Een geoliede samenwerking is
hiervoor onontbeerlijk. 'Bij het 25"
RFA project kun je zeggen dat
onder leiding van Frank Niessen
MIE (Manufacturing Improvement
Eindhoven) zo'n tachtig procent
heeft bijgedragen. De voornaamste
taak van MIE was het verzorgen

enkel goed product opleverde,
zeker na de fantastische start met

de voorgaande runs: De ingelaste
match run in juni moest slagen
voor ons èn onze Chinese klanten

zoals Skyworth, Konka, Panda, en
TCL', aldus Zwikker. 'We gebruik
ten alleen verbeterde DY's. Deze

vormen echter geen basis voor
massaproductie, zodat er in juni in
Eindhoven parallel gewerkt is aan
een verbeterd spoelontwerp:
Zwikker is vanaf I juni benoemd
als groepsleider van DY's en heeft
daarbij de projectleiding overge
dragen aan Jeroen van Engelshoven.
Beiden hebben er alle vertrouwen

in dat de massaproductie in juli en
de doorstart daarna met een

verbeterd spoelontwerp zullen
lukken.

DY's made in Huafei
'We werden bruusk uit deze

droom geholpen', aldus Zwikker,
'toen bleek dat na het maken van

grotere batches Deflectie Units in
Huafei het raster sterk was ver

slechterd en de belangrijkste klant
Skyworth de producten niet zou
accepteren. Je kunt begrijpen dat
het voor ons meer dan vervelend

was dat de tweede ES-run geen

zo perfect dat de klanten er al
mee aan de slag konden met hun
vrijgavetesten. Normaliter kan dit
pas met het opvolgende ESA
(Engineer Sample). Ook de eerste
ES-run pakte zeer goed uit en de
verwachting was dan ook dat de
geplande tweede ES-run zou kun
nen doorgaan als SMP-run, het
geen betekent dat de 25RFA ruim
schoots voor de geplande mijlpaal
in Huafei in massaproductie zou
kunnen worden genomen.

Het 25"RFA project gaat om het
introduceren in China van
's werelds eerste 25RF Akoca

beeldbuis welke op de CPT-I lijn
in Hua Fei zal worden gemaakt.
'De 25"RFA is de vervanger van
de 59"FS. De markt voor FS loopt
terug in China, terwijl er veel
belangstelling is voor de 25"RF.

Hier moet LG.Philips Displays op
inspringen, door een versnelde
invoering van de 25"RFA', aldus
Zwikker.Vier jaar geleden stond
dit project ook op stapel, maar is
toen afgeblazen omdat het pro
duct te duur bleek. Daarna is er

een nieuw ontwerp gemaakt met
een kostengunstiger Akoca-mas
ker.Vanaf oktober vorig jaar is
gestreefd naar cost down. In
november was het ontwerp klaar
en konden componenten en
equipment worden besteld. De
eerste run in de eerste week van

maart 2005 liep heel succesvol.
Deze Working Sample (WS) was

Alfred Zwikker: 'Een geoliede samenwerking is onontbeer

lijk voor het slagen van een project.'



Project manager Yvonne Vossen (op foto met roze t-shirt)

poserend voor een veilig Engineering Sample 32WSRF
RAC temidden van haar Huafei en Eindhoven team leden.

van de implementatie. Op het
moment dat het product moet
worden ~weggezet' in de fabriek
hebben zij voor elke processtap
de juiste specialisten in huis', aldus
Zwikker, die samen met zijn
Huafei-collega Xie Rong de alge
hele projectleiding en daarmee
ook de andere twintig procent van
het project voor zijn rekening
nam. De equipment werd groten
deels door de lokale mensen aan

gepast.

Wide ScreenTV productie
in China
Even na de start van het 2S"RFA

project startte het 32"WSRF pro
ject in Huafei. Zwikker:'Ook hier
geldt weer dat er in China een
markt is voor dit type buis.Voor

HR manager Ben Dreesen:

de Chinese markt is deze buis
nieuw en voordat hier de markt

wordt overspoeld met LCD's, wil
len we nog een aantal jaren mee
pikken. Dit is een spannend pro
ject', aldus Zwikker. 'Door het laat
beschikbaar komen van de beno

digde equipment in Huafei willen
we na de working sample run in
Eindhoven, in Huafei binnen twee

maanden tot massaproductie
komen. Deze versnelling in het
project om op tijd met het product
op de markt te komen, betekent
een flinke uitdaging voor mijn
opvolgster project manager
Yvonne Vossen.'

Andere eisen
De productie van de 32"WSRF
vindt plaats in Hranice. Omdat in
China andere eisen worden

gesteld aan bepaalde zaken dan in
Europa, kon het ontwerp voor de
Tsjechische fabriek niet één op
één worden overgenomen. Zo
worden bijvoorbeeld hogere eisen
gesteld aan de valtesten dan in
Europa. 'Dat is ook wel verklaar
baar', aldus Zwikker. 'De wegen in
China zijn veel slechter dan bij
ons. Ook is het productdesign
verbeterd op het gebied van
microfonie. De Chinese 32"WSRF

RAC is dus een nieuw ontwerp
dat een goedkoper product met
een betere beeldperformance
moet opleveren. Door de toepas
sing van een rechthoekige spoel
heeft de buis een betere gevoelig
heid, wat tegemoet komt aan de
eisen van Chinese setmakers. Het

ontwerp was in januari van dit jaar
klaar. Daarna heeft PTE er nogal
wat werk aan gehad. Zij moest de
oude equipment van Aken inzetten
en aanvullen met lokaal materiaal.

Richard van Marrewijk slaagde er
eind mei met zijn mannen in om
deze klus te klaren.

Veilig glas
In Eindhoven verliep het project
ondertussen minder voorspoedig.
De Working Samples (WS) die
met japans glas gemaakt werden
gingen goed. Toen het goedkopere
Chinese glas werd ingezet, bleek
dit onveilig omdat daarmee
gemaakte buizen buiten de pomp
oven imploderen. Zwikker: 'We
hebben de zaak met het oog op
de veiligheid van onze medewer
kers onmiddellijk stop gezet en de
actie gestart om dit euvel te ver
helpen.' In juni werden de eerste
producten met japans glas
gemaakt op de gemodificeerde
CPT-3 lijn in Huafei. Het uiteinde
lijke doel is massaproductie met
het goedkopere, maar wel veilige
Chinese glas. Zwikker verwacht
dat dit in juli gerealiseerd zal zijn,
temeer daar de eerste resultaten

met het Chinese glas van Anfei er
zeer hoopgevend uitzien.

Werkzoekenden uit Sittard hebben iets te bieden
Maandag 9 mei jl. kregen dertig medewerkers van LG.Philips Displays Sittard te

horen dat er in Sittard voor hen geen toekomst meer is. Helemaal onverwacht kwam

deze slechte tijding niet voor de betrokkenen, aldus Personeel en Opleidingen-man

Ben Dreesen. 'Na de laatste Townmeeting wist iedereen dat hier niet genoeg werk

voor onze 185 medewerkers meer zou zijn. Ook was bekend dat de klappen vooral

bij diegenen zouden vallen die het laatst bij LG.Philips Displays binnengekomen zijn.

Je kon als het ware zelf uitrekenen of je de dans zou ontspringen of niet .•

De reden voor deze nieuwste

reorganisatie is dat de prijzen jaar
lijks met gemiddeld tien procent
dalen, licht Dreesen toe. 'Deze

prijserosie kan niet worden op
gevangen door productiestijging.
De load neemt zelfs af. je hoopt



steeds dat er een concurrerende

aanbieder af zal vallen, of dat je
andere klanten zult vinden. De

eerste tekenen zijn er wel, maar
een echt succes is dit nog niet. Dit
is de reden dat de productiecapa
citeit moet worden ingekrompen.'
Ontslag volgens het anciënniteits
principe, dus last in first out (Iifo),
is volgens Dreesen dan de meest
rechtvaardige manier om te bepa
len wie mag blijven en wie niet.
Vaak gaat het om wat jongere
medewerkers die elders nog goed
aan de slag kunnen. Dreesen
spreekt uit ervaring; hij is al sinds
1969 werkzaam bij Philips. Eerst in
de ICT sector in Lommel en

Eindhoven en vanaf 1981 heeft hij
zich toegelegd op personeelszaken
en dan met name opleidingen.
Eigenlijk is hij met de Vrom, maar
nog twee dagen in de week helpt
hij Personeelsmanager Mariene
Claassen in Sittard.

Eigen kwaliteiten
In Sittard is de laatste jaren het
personeelsbestand fors geredu
ceerd. Werkten er in de hoogtijda
gen bij Gun Parts Sittard (GPS)
zo'n 700 mensen, nu zijn dat er
nog 185. Bij de dertig medewer
kers waar nu afscheid van wordt

genomen, zitten twintig operators
en tien hoogopgeleide medewer
kers in ondersteunende functies.

Hoewel de selectie volgens de
wettelijke bepalingen, dus objectief
gebeurt, neemt dit niet weg dat
het voor de betrokkenen toch

vaak een persoonlijk drama bete
kent. Dreesen ziet het als zijn taak
om de mensen te helpen de klap
te verwerken, om ze daarna
bewust te maken van hun eigen
kwaliteiten. 'Als mensen vaak

jarenlang hetzelfde werk hebben
gedaan, kunnen ze vaak niet zo
goed inschatten wat ze in een
andere functie zouden kunnen
betekenen. Om een voorbeeld te

noemen: een vrouwelijke operator
die al twintig jaar kanonnen
indrukt. Dit is bijzonder nauwkeu
rig werk waar je heel geconcen
treerd voor moet kunnen werken.
Ik kan me voorstellen dat zo

iemand bijvoorbeeld heel goed op
een laboratorium zou kunnen

werken. Ook kan het zijn dat
iemand eens goed gaat nadenken
over datgene wat hij in de toe-

Ontslag volgens het anciënni

teitprincipe is volgens

Ben Dreesen het meest (air.

komst wil gaan doen. Misschien
dat iemand van zijn hobby in de
toekomst zijn werk kan maken.'

Outplacementbureau
De stand van zaken op dit
moment in Sittard is dat er een

ontslagaanvrage naar het CWI
verstuurd is.Voor diegenen met de
minste dienstjaren, tot vijf jaar,
gaat het ontslag in op I november
2005. Voor diegenen tot tien

dienstjaren is deze datum I januari
2006, en voor diegenen die langer
in dienst zijn geldt I maart 2006.
In de tussentijd begeleidt out
placementbureau Empowergroup
de overtallige medewerkers bij het
vinden van een nieuwe baan.
Hoewel het bureau van Ameri

kaanse origine is, is Dreesen blij
dat de Empowermedewerkers die
zich in Sittard van hun taak gaan
kwijten, echte Limburgers zijn.
'Dat geeft onze mensen een beet
je vertrouwen.'
Het bureau zal met de betrokken

medewerkers een intakegesprek
voeren, waarna ze in groepjes gaan
nadenken over hun eigen kwalitei
ten en belangstelling. Hier komen
volgens Dreesen hele leuke dingen
aan de oppervlakte. 'Zoals iemand
die graag in de natuur wil gaan
werken of iets dergelijks. Daarna
wordt er een CV (Curriculum
Vitae) opgesteld en gaan we oefe
nen met sollicitatiegesprekken.
Ook een oriëntatie over de grens
hoort hierbij. België en Duitsland
liggen in principe om de hoek. We
maken tevens werk van jobhunten,
dit houdt het actief zoeken en
inschakelen van netwerken in.'

Bovengemiddelde kansen
Dreesen is ervan overtuigd dat als
de mensen die in het 'Van werk

naar werk-traject' zitten een
beetje hun best doen om zich te
presenteren, 90 procent van hen
binnen een jaar opnieuw aan de
slag is. 'Ik weet wel dat de werk
gelegenheid niet geweldig is, maar
ik weet ook dat onze mensen

echt iets te bieden hebben. Ze zijn
getraind in het maken van hoog
waardige producten, ze hebben
verantwoordelijkheid gedragen
en ze hebben meegewerkt aan
succesvolle verbetertrajecten.'
Dreesen: 'Dit vraagt wel dat ze
zich flexibel opstellen. Je moet
breed zoeken en ook bereid zijn
om enige tijd per dag te moeten
reizen naar je werk. Maar ik ben
ervan overtuigd dat de kansen
voor onze mensen bovengemid
deld zijn om aan de slag te komen.
Als er een baan is en één van
onze mensen is hiervoor in de

race, dan is de kans groot dat hij
of zij wordt gekozen.'



Collega's aan het woord

Voelt de buitenlandse collega zich bij ons thuis?
Binnen LG.Philips Displays werken op dit moment meer dan dertien nationaliteiten.

Naast de Europeanen zijn er 'steeds meer nationaliteiten bij gekomen. Inmiddels zijn

er onder meer Brazilianen, Chinezen, en Koreanen op deze plant gestationeerd. Deze

mensen laten huis en haard in hun eigen land achter om vervolgens in ons land

geconfronteerd te worden met onze eigenschappen en gewoonten. In Beeld polste bij

een aantal van hen of het bevalt.

Joanny Rodrigues
houdt van
Amsterdam

Haar volledige naam is Joanny
de Lima e Silva Rodrigues.
Binnen LG.Philips Displays is
ze beter bekend als Joanny
Rodrigues. De Braziliaanse is
26 jaar en werkt als applicatie
beheerster. Joanny is getrouwd
maar heeft nog geen kinde
ren.Voordat ze in april 2002
naar Nederland kwam heeft
ze veel op internet gelezen
over ons land. 'Nu lees ik ook
vaak de krant. Ik spreek vaak
met Nederlanders en ik heb
ook een inburgeringcursus
gevolgd.'

Joanny doet haar best om
Nederlands te spreken. Schrijven
vindt ze het moeilijkst. 'Ik kan wel
goed lezen en luisteren.' Momenteel
is ze bezig met het 'Nederlands als
tweede taal'-examen. Volgens

Joanny zijn de Nederlanders heel
aardig en gezond. 'Ik vind het heel
leuk dat de meeste Nederlanders

een fiets gebruiken voor alles.
Toen ik hier voor het eerst was,
wilde mijn man naar een kroeg en
hij zei: 'Wij gaan met de fiets en jij
gaat op de achterbank van de
fiets' ... Ik begon te lachen. 'Que?
Ik ben nooit naar de kroeg in
Brazilië met fiets gegaan'. Inmiddels
is ze helemaal gewend aan onze
fietscultuur. 'Fietsen is gezond en
goed voor het milieu, nu gebruik
ik de fiets om alles te doen, ook
om naar mijn werk te gaan.'
Joanny voelt zich een beetje thuis
in ons land, alhoewel ze de

Nederlanders soms erg formeel
vindt. Maar ze heeft het erg naar
haar zin als ze iets kan onderne
men met haar Braziliaanse vrien
den. Maar als
haar werk in
Nederland er

op zit, wil
Joanny graag
terug naar
Brazilië.
'Financieel en

qua veiligheid is
het hier echter
beter.
Bovendien is

mijn man een
Nederlander. Er
is dus een kans
dat ik hier zal

blijven, maar in
principe liever
niet.'

Dagje Holland
Als Joanny een dagje Holland zou
moeten organiseren voor haar
Braziliaanse vrienden staat een

bezoekje aan Amsterdam beslist
op het programma. 'Ik houd van
Amsterdam. Het is een grote stad,
modern qua technologie en oud
qua architectuur. 's Ochtends zou
den wij in het Rijksmuseum de
Nachtwacht bekijken, daarna naar
het Van Gogh museum. In de
pauze gaan we een kop koffie
drinken in een van de mooie cafés

aan het Rembrandtplein, 's mid
dags naar het Anne Frank museum
en in het Vondel park en centrum
wandelen. 's Avonds staat een

etentje in een Amsterdams restau
rant op het programma en daarna
het Boom Chicago theater. Boom
Chicago is een comedie in het
Engels, met grapjes over cultuur
problemen van Amerikanen en
Nederlanders. Dit is heel gaaf!' Ter
afsluiting zou Joanny met haar
vrienden nog een Heineken willen
drinken.

Nederlanders
zijn plezierig om
mee te werken

Jalel Chaouachi (41) heeft
geen kinderen en woont sinds
mei 1999 in ons land.
Oorspronkelijk komt hij uit
Tunesië; hij is in Tunis gebo-



ren. Hij studeerde in Ankara
(Turkije), waar hij zijn
Bachelor of Science haalde.
Daarna vertrok deze globe
trotter naar Graz in Oostenrijk
om daar zijn academische
opleiding af te ronden.
Chaouachi bezit nog steeds
de Oostenrijkse nationaliteit.
Hij is projectleider en coördi
nator voor thermal activities.
Als gecertificeerde Black Belt
speelt hij ook een rol bij het
coachen van locale engineers
en andere projectleiders.

Om ons land beter te leren ken

nen schakelde hij zijn Nederlandse
collega's en vrienden in. Hij vroeg
hen tips over wat de meest inte
ressante en typische plaatsen zijn
om te bezoeken. De eerste twee

jaar dat hij in Nederland was,
besteedde hij elk weekend aan het
bezoeken van deze bezienswaar

digheden.Als hij zelf een dagje zou
moeten organiseren voor zijn
vrienden, dan zou hij een keuze
maken uit de volgende attracties:
Amsterdam en dan met name het

Van Gogh museum, de Keukenhof,
de Rotterdamse haven, de dieren
tuin in Emmen, en de TT in Assen.
Ook zou hij beslist een fietstocht
op het programma zetten.

Hoewel hij dus inmiddels het
nodige van ons land gezien heeft,
misschien wel meer dan de gemid
delde Nederlander, spreekt hij
onze taal nog niet perfect. 'Zeker
als ik voor mijn werk een paar
weken in het buitenland vertoef.

Dan spreek ik voor het grootste
gedeelte Engels, Frans of Duits en
verdwijnt mijn kennis van het
Nederlands een beetje naar de
achtergrond. Ik heb dan altijd
weer een tijdje nodig om naar
jullie taal te switchen.'

Chaouachi vindt het moeilijk om
aan te geven wat in zijn ogen 'typi
cal Dutch' is. Hij werkt voorname
lijk met mensen die heel veel rei
zen. In zijn ogen kunnen deze
mensen niet als typisch Nederlands
beschouwd worden. Wel weet hij
dat de meeste Nederlanders veel

van bloemen, planten en Modern
Arts houden. Ook drinken ze veel

melk bij de lunch. Een ander
opvallend kenmerk van de

Nederlanders is dat ze zich veel

vuldig per fiets verplaatsen, ook al
is het winderig of regenachtig
weer. Verder houden de

Nederlanders van kamperen.
Over het algemeen vindt
Chaouachi de Hollanders erg
vriendelijk, innovatief en staan ze
open voor nieuwe ideeën. Dit
maakt hen voor hem plezierig om
mee te werken. Vanaf de eerste

dag voelde hij zich thuis in ons
land en zijn slechte beheersing van
onze taal was nooit een probleem.
De meeste mensen spreken min
stens een andere taal vloeiend.
Er is een kans dat Chaouachi ook

na de afronding van zijn taak in
ons land zal blijven. 'Als een
opdracht erop zit, dient zich een
nieuwe aan.'

Iedere
Nederlander
heeft een hobby

Landing engineer binnen MIE,
dr. Chen Wang (33) uit het
Chinese Chang Zhou woont
nu inmiddels vijf jaar aaneen
gesloten in ons land.
Daarvoor was ze al eerder
een jaar hier vanwege haar
stage bij LG.Philips Displays.
Vier jaar geleden heeft ze een
Nederlandse grammaticacur
sus gedaan bij het STE en een
avondcursus op het ROC
(Regionaal Opleidingscen
trum). Ze heeft besloten dat
ze nog een keer een cursus
Nederlands wil doen bij het
STE, maar nu moet voor haar

het accent liggen op praten,
lezen en schrijven.

Typisch Nederlands vindt Chen
dat iedereen een hobby heeft. 'In
China hebben de mensen daar

geen tijd en geen ruimte voor.'
Vooral de verzamelwoede van de
Nederlanders vindt ze kenmer
kend. 'Allerlei zaken worden

gespaard, tot en met bierflesjes
toe.'

Stamppot is vies
Mooi in ons land vindt de char
mante Chinese de Keukenhof en
de windmolens in Zaandam. Ook
het werkklimaat in Nederland is

prima volgens haar. Met onze taal
en het eten heeft ze meer moeite.

Ze lust geen rauwe vis zoals
haring en zalm. Jonge kaas gaat
nog wel, maar meer belegen kaas
stinkt verschrikkelijk en onze
stamppotten vindt ze uitgesproken
vies. De talrijke Chinese restau
rants in en om Eindhoven bieden

geen soelaas.
Wat op de
kaart staat
smaakt anders
dan in China,
met de Blauwe
Lotus in
Eindhoven als

gunstige uit
zondering.
Alleen serve
ren ze daar de

maaltijd op zijn
Hollands, dus

per persoon.
Het leuke van
een echte
Chinese maaI

tijd vindt Chen
dat alle tafelgenoten juist een
beetje van elke schotel kunnen
proeven. Gelukkig woont en werkt
haar man inmiddels ook in ons

land, maar haar familie mist ze erg.
Als haar taak in ons land af is, wil
Chen dan ook graag terug naar
China.


