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1 Inleiding 

 
1.1 Terugblik op 2019 
 
Terugkijkend op 2019 is de conclusie dat Century Aluminum Vlissingen weer een uitstekend jaar 
heeft gehad, waarin bijna alle doelstellingen gehaald zijn.  
Op het gebied van veiligheid werd het jaar helaas met één ongeval afgesloten. Een beknelde vinger, 
met hechtingen tot gevolg. 
Kwalitatief hebben we in 2019 een goed product geleverd en onze klant was zeer tevreden. Ook qua 
leveringsbetrouwbaarheid is alles goed gegaan. De volumes zijn geproduceerd en geleverd en zelfs 
meer dan plan en dit is in totaliteit binnen de budgets gedaan. Onze kostenpositie blijft prima. In 
2018 waren de kosten voor elektriciteit en gas nog gestegen, maar in 2019 hebben we juist een 
scherpe daling gezien. Toch blijft energie en de daarmee in de toekomst samenhangende extra CO2 
belastingen een zorgenkind. Met name als dit alleen in Nederland zou gebeuren. Ook wetende dat 
we met de nieuwe bakoven D juist weer een verbeteringssprong hebben gemaakt in reductie van 
energie gebruikt (absoluut en per ton). 
Dus net als vorig jaar blijven de onduidelijkheid, onvoorspelbaarheid en wisselende standpunten van 
overheidswege zorgen voor extra onzekerheden. 
 
De ontwikkeling van onze medewerkers met betrekking tot multi-craft en zelfsturende teams gaat 
goed. Dit blijft een van de redenen waarom we het beter dan de concurrentie doen. 
 
Het grote werk naast alle andere zaken was in 2019 Project D. Inmiddels weten we dat dit project 
uitstekend is uitgevoerd, binnen budget is gebleven en dat na 86 dagen (plan was 90) de 
constructiewerkzaamheden waren opgeleverd. Ook de opstart en de productie die daarop volgde is 
zeer goed gegaan. Het energieverbruik is inderdaad zo laag als vantevoren berekend/ingeschat. 
Ook de andere projecten hieromheen (nieuwe pektank, nieuwe thermia hetel/Konutherm) zijn goed 
uitgevoerd. 
 
Kortom, in totaliteit werden de meeste doelstellingen van 2019 behaald en is het jaar goed geweest. 
 

1.2 Vooruitblik op 2020 
 
Het jaar 2020 heeft weer nieuwe uitdagingen.  Immers we moeten zonder ongevallen en zonder 
milieuincidenten proberen om nieuwe productievolumes neer te zetten voor onze IJslandse 
moedermaatschappij. Lijkt minder uitdagend dan het bouwen van een nieuwe oven, maar is niet 
makkelijker. 
 
Inmiddels weten we dat het coronavirus zich razendsnel over de gehele wereld verspreid heeft. Dit 
veroorzaakt niet alleen op gezondsheidsgebied inmiddels allerlei problemen, maar ook economisch. 
De vraag is op vele gebieden afgenomen, en dat geldt ook voor aluminium (auto’s, bouw, 
vliegtuigen). De prijs van LME aluminium is dan ook slecht te noemen. 
Voor ons blijft het van belang om al de zaken die we zelf in de hand hebben ook in 2020 goed uit te 
voeren. Onze fabriek kan gelukkig door blijven draaien, terwijl bij een boel andere bedrijven de 
banen verdwijnen of dat bedrijven gesloten zijn. We moeten ons werk goed blijven doen en dan 
kunnen we samen deze crisis doorkomen. Zoals altijd, het motto “we doen het veilig of we doen het 
niet” blijft van kracht. 
 
April 2019 
 
Robert Quak 
Plant Manager 
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2 HSE Beleidsverklaring (Health, Safety & Environment) 

 

2.1 HSE beleidsverklaring – Century Aluminum Vlissingen 

Ons beleid is gericht op het maatschappelijk verantwoord ondernemen, het zekerstellen van de 
veiligheid en de gezondheid van al onze medewerkers en de medewerkers  van derden, het 
voldoen aan de wettelijke en andere HSE eisen en het voorkomen van milieuschade. Het 
integrale managementsysteem zorgt voor borging en is gericht op het continu verbeteren van 
onze prestaties.  
 

2.2 Veiligheid en gezondheid 

Century Vlissingen streeft naar een ongevalsvrije werkplaats. Ons uitgangspunt is dat alle 
werkgerelateerde ongevallen te voorkomen zijn. Preventie van ongevallen wordt vorm gegeven 
door het uitvoeren van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) voorafgaand aan de 
uitvoering van de werkzaamheden. Veiligheid en gezondheid staat bij onze activiteiten voorop. 
We willen de slogan “we doen het veilig of we doen het niet“ ten uitvoer brengen voor alle 
werkzaamheden die op het Century Vlissingen terrein worden uitgevoerd. Wij vragen alle 
medewerkers en contractoren het werk te stoppen en te corrigeren als het werk niet veilig kan 
worden/wordt uitgevoerd. 
We hebben de organisatie en de processen zodanig ingericht dat de consequenties van het 
gebruik van gevaarlijke stoffen nooit zal leiden tot een ernstig ongeval.  Door het optimaliseren 
van ons gedrag zijn we ervan overtuigd dat we de jaarlijks vastgestelde doelen zullen bereiken. 
 

2.3 Milieu 

De speerpunten van ons milieubeleid vinden hun basis in de inventarisatie en evaluatie van 
onze milieuaspecten. We zullen er continu naar streven om de milieubelasting voortvloeiend uit 
de aspecten met de grootste gevolgen terug te dringen. Voortdurende aandachtspunten zijn het 
terugdringen van water- en luchtemissies en het beschermen van de bodem.  
Andere kernpunten van het milieubeleid zijn een optimaal gebruik van grondstoffen en energie. 
 

2.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is één van de hoekstenen van onze 
ondernemingsstrategie.  Century  Aluminum Vlissingen wil als onderneming een rol spelen in 
economische, ecologische en sociale ontwikkelingen. Maatschappelijk verantwoord handelen 
en ondernemen betekent dat er rekening gehouden wordt met verschillende belanghebbenden 
en met de gevolgen voor toekomstige generaties. 
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3 Veiligheid 

 

3.1 Safety Scorecard 

 
In 2019 waren er geen ongevallen met verzuim, geen ongevallen zonder verzuim, één ongeval 
met verzuim en drie EHBO meldingen. 
 
Het ongeval met verzuim betrof het klem zitten van een vinger tussen de anodetang en de 
takel. Naar aanleiding van dit ongeval is een RCI opgezet. In 2020 zal de specifiek op Century 
gemaakte cursus “hijsen van lasten” worden gegeven. 
 
Op 31 december 2019 stond het totaal aantal ongevalsvrije dagen zonder verzuim op 186 
dagen. Het totaal aantal ongevalsvrije dagen met verzuim op 1.114 dagen. 
 
Onderstaande tabel heeft betrekking op het totaal aantal incidenten van zowel het eigen 
personeel van Century Vlissingen als alle contractoren die op de site van Century Vlissingen 
werkzaam zijn geweest.  
 

 2019 2018 2017 2016 

Aantal ongevallen met verzuim 1 0 0 1 

Aantal dagen tussen laatste en voorlaatste ongeval 
met verzuim 

384 384 384 443 

Aantal dagen zonder ongevallen per einde jaar 186 420 55 19 

 
 

3.2  BBS - Behaviour Based Safety 

 
Naast de focus op de werkzaamheden 
moeten we een veiligheidscultuur hebben 
waarbij we de werkzaamheden veilig 
kunnen uitvoeren en waarbij we elkaar 
aanspreken op momenten dat we minder 
alert zijn. 
Behaviour Based Safety kan ons hierbij 
helpen. Een onderdeel van BBS zijn de 
pinpoints. In 2019 zijn er in totaal 24 
pinpoints gerealiseerd. Het merendeel van 
de gerealiseerde pinpoints lag bij de 
afdeling maintenance.  

http://www.centuryvlissingen.nl/
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3.3  Bijna ongevallen en Root Cause Investigations 

 
 
Er zijn in 2019 zeer veel bijna 
ongevallen, verbetervoorstellen en 
schades gemeld. In totaal zijn er 204 
meldingen gedaan, waarvan 110 bijna 
ongevallen en onveilige situaties. Deze 
meldingen helpen mee aan het 
voorkomen van ongevallen of schades 
in de toekomst. Het aantal schades in 
2019 was lager dan in 2018, echter nog 
steeds hoog. Totaal waren er 60 
gemeld.  
 
 
De methodiek die toegepast wordt bij Century is Root Cause Investigation (RCI). Met deze 
methode wordt, door een aantal medewerkers, niet enkel gekeken naar de directe oorzaak van 
een incident maar ook naar dieper gelegen oorzaken.  
 
Hieronder een overzicht van de RCI onderzoeken bij Century in 2019: 

 Twee black-outs; 

 Schade aan omis kraan en tafels; 

 Afbreken hijskabel  van 5 tons takel; 

 Ongeval vinger klem losmaken kleine tang; 

 Uitvoeren van elektrische werkzaamheden zonder elektrische bevoegdheid; 

 Stofbrand kraan 4; 

 Niet werkende trekkoordbeveiliging BOD; 

 Schade hijsketting kleine tang; 

 Stoflekkage aan A11 silo; 

 Overlopen van thermia systeem; 

 Koelwaterstoring in de pastafabriek. 
 

3.4 Milieu 

 
In 2019 zijn er twee meldingen gemaakt naar de overheid.  
 

 Na het beladen van een vrachtauto was een luchtafsluiter open blijven staan. Hierdoor 
kwam via een kleine opening een geringe hoeveelheid cokesstof vrij.  

 Het gepakte bed in de loogwasser is door de opbouw van vaste stof in elkaar gestort. 
Hierdoor heeft Century een tijdje zonder wassing uitgestoten. Nadat dit hersteld was is 
verder gedraaid zonder gepakt bed. Dit was echter binnen de gestelde eisen van de 
vergunning. 

 
Ook waren er diverse (on)aangekondigde milieu(gerelateerde) inspecties vanuit de overheid, 
welke allemaal positief zijn verlopen. Alle emissiemetingen met betrekking tot lucht en water 
waren in orde. 
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4 Personeel & Arbo 

4.1 Personeelsdata 

 
Op 31 december 2019 heeft Century Vlissingen 69 vaste medewerkers in dienst. Er zijn 5 nieuwe 
medewerkers aangenomen. Van de 69 vaste medewerkers werken 56 medewerkers in een fulltime 
dienstverband en 13 medewerkers in een parttime dienstverband waarvan 9 vrouwen en 5 
mannen. De verhouding in % tussen de ploegendienst en dagdienst is 57/43. 
 
In 2019 hebben 4 stagiaires werkervaring opgedaan bij Century Vlissingen bij de afdeling 
Operations. 
Verder zijn er 5 vast gedetacheerde medewerkers in dienst via detacheringsbureaus: 1 Project 
Engineer, 3 Operators, en 1 Magazijnmedewerker.  
 

 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Personeelssterkte 69 68 63 62 56 49 44 

Man 60 59 55 54 50 45 41 

Vrouw 9 9 8 8 6 4 3 

Gedetacheerden 5 6 10 6 10 6 4 

Gemiddelde leeftijd 44 42 43 44 44 44 44 

% Ziekteverzuim 4,55 5,20 5,32 4,55 2,21 1,89 0,41 

% Vrouwen 13 13 13 13 11 8 7 

% Verloop (Uit dienst) 6 12 7 2   8 4 

% Ploegendienst 57 60 52 60 59 57 61 

 

4.2  Leeftijdsopbouw vaste medewerkers per 31-12-2019 

 
 

 

Totaal

Categorie Operations Maintenance Kantoor # Medewerkers # Mannen # Vrouwen % Medewerkers

20-29 9 1 1 11 11 24%

30-39 12 2 4 18 15 3 22%

40-49 3 2 6 11 8 3 19%

50-59 6 3 11 20 17 3 29%

60-67 9 9 9 6%

39 8 22 69 60 9 100%
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De Arbo-dienstverlening zoals verzuimbegeleiding en PMO’s (periodiek medische onderzoeken) 
wordt uitgevoerd door Bedrijfsartsen5. 
 

Ziekteverzuim 2019   4,55%  
 Roosteruren in 2019   127.461 
 Verzuimuren in 2019   5575 
 

4.3  Opleidingen in 2019 

 
Century Vlissingen biedt werk aan hoog gekwalificeerd personeel en heeft met name operators, 
technici, ingenieurs en administratieve medewerkers in dienst. 
 
De organisatie is lean en efficiënt opgezet en de medewerkers vervullen meerdere rollen. Dit zorgt 
voor zinvol en uitdagend werk voor iedereen. Training is cruciaal voor het succes en daarom biedt 
Century aan al zijn medewerkers continue opleiding aan om de vaardigheden en kennis uit te 
breiden en te verdiepen. Kennis en begrip van de productieprocessen is van belang om goed te 
kunnen functioneren en de prestaties en het rendement te verbeteren. 
 
De belangrijkste behaalde opleidingen in 2019 zijn hieronder vermeld. 
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cursus Aantal 

BHV 69 

NEN 3140 VOP 19 

NEN 3140 VP 8 

IV-WV veiligheid hoogspanning 4 

VCA Vol 3 

Heftruck 3 

Hoogwerker 2 

Periodiek onderhoud gas 2 

Frequentieregelaars 1 

Specialist werktuigbouw 1 

http://www.centuryvlissingen.nl/


Sociaal Jaarverslag 
 

 
Sociaal Jaarverslag 2019  Century Aluminum Vlissingen BV Pagina 9 van 16 
www.centuryvlissingen.nl 

5 Communicatie 

 

5.1  Stimulering van scholieren in het kiezen van technische beroepen 

 
Eén van de grote uitdagingen voor de toekomst van Century Vlissingen, maar ook voor andere 
industriële bedrijven in de regio, is om ook in de toekomst verzekerd te blijven van voldoende 
technische en operationele medewerkers op werk- en denkniveau van minimaal MBO 3. 
Century wil ook in de toekomst een actieve rol blijven spelen om scholieren te stimuleren voor 
techniek te kiezen. Daarnaast wil Century ook haar verantwoordelijkheid nemen om scholieren 
daadwerkelijk op te leiden in techniek, o.a. via het beschikbaar stellen van stageplaatsen. 
 
Century Vlissingen werkt nauw samen met regionale overlegorganen, kennisplatforms, 
onderwijsinstituten, uitzendbureaus en samenwerkingsverbanden met haven en industrie 
gerelateerde bedrijven in de regio. 
 
Eén van deze regionale overlegorganen is PZW. Stichting Procestechniek Zeeland West-Brabant 
(PZW) is een organisatie van samenwerkende partners uit industrie en onderwijs in Zeeland en 
West-Brabant, met als doel voldoende en goed procestechnisch personeel opleiden voor de 
arbeidsmarkt in Zeeland en West-Brabant. 
 
Century Aluminum Vlissingen is erkend leerbedrijf voor de 
volgende opleidingen: 
 

 
 
  

http://www.centuryvlissingen.nl/
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5.2  Sponsoring / goede doelen 

 
Century Vlissingen heeft het beleid om de lokale gemeenschap en goede doelen te ondersteunen. 
Dit doet Century onder andere gericht via sponsoring van kleinschalige activiteiten en sporten en 
via het actief en passief ondersteunen van goede doelen.  
 
Activiteiten en goede doelen aan wie Century in 2019 een bijdrage heeft gegeven waren o.a.: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel Sponsoring 

ONDA Sponsoring ONDA 

Tennisvereniging ’s-Abtskerke Sponsoring tennisvereniging 

Playground Basketball Vlissingen Playground Tour 

Koninklijke Harmonie Ons Genoegen Jeugd Deltaband uniformen 

St. Zomerfeesten Nieuwland Zomerfeest Nieuwland 

Ringsrijdersvereniging Nieuwland Ringrijderij 

Stichting Zomerfestival Vlissingen Vlissingen Zingt 

VSV Marathon basketbal Sponsoring Marathon 

Korfbalvereniging Swift Korfballen 

SV Walcheren Walcheren jeugd toernooi 

BSC Borsele Sloepoort Cup 

http://www.centuryvlissingen.nl/
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6 Operations  

 
  
 
In 2019 zijn in totaal 130.174 MT anoden 
verscheept naar IJsland. 
De anoden worden dagelijks in containers 
naar een terminal in de Vlissingse haven 
gebracht.  
Eén keer per week worden van daaruit, door 
rederij Eimskip, +/- 100 containers tegelijk via 
een directe vrachtroute naar onze klant in 
IJsland verscheept. 
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6.1  Operationele uitgaven in de lokale economie 

 
De opstart van Century is een boost voor zowel de werkgelegenheid als de lokale economie in 
Zeeland. 
Century heeft, vanaf juli 2012 tot eind 2019, een bedrag van € 39,1 miljoen gespendeerd aan 
onderhoud, materialen, services en contractoren in Zeeland. De onderverdeling tussen Zeeuwse 
leveranciers en de leveranciers buiten Zeeland is als volgt:   
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7 Duurzame inzetbaarheid bij Century Vlissingen 

 
Duurzame inzetbaarheid betekent voor ons dat medewerkers in hun arbeidsleven voldoende 
getraind, gemotiveerd en vitaal (fysiek en mentaal) zijn om gezond door te kunnen werken tot de 
pensioengerechtigde leeftijd binnen functies die bij de ambities en capaciteiten van de medewerker 
passen. 
 
Beleid Century Vlissingen:  

– Creëren van voorwaarden en werkomstandigheden waarin mensen veilig en gezond 
kunnen werken. 

– Kijken naar de mogelijkheden van mensen en hierop anticiperen. 
– Aandachtsgebieden: 

• Functie & werktijden 
• Organisatie & Cultuur 
• Feedback, Gezondheid, Ethisch gedrag 
• Investeringen door het bedrijf 
• Gezond gedrag & lifestyle 

 
Functie & werktijden 
Functie 

• Afwisselend werk door multicraft concept 
• Veel eigen verantwoordelijkheid en werkplezier via 

concept van zelfsturing 
• Veel aandacht voor externe trainingen en opleidingen 
• Interne training 
• Interne doorstroming 

Werktijden 
• Kort cyclisch voorwaarts roterend ploegenrooster 
• Zelf inspraak in ploegenrooster middels enquête 
• Mogelijkheid tot thuiswerken voor bepaalde functies 
• Flexibele roosters mogelijk d.m.v. maatwerk 
• Generatiepact (80/90/100 regel) 

 
Organisatie & Cultuur 
Zelfsturende teams 

• Century Vlissingen werkt volgens een concept van zelfsturende teams 
• Ons gedrag is bepalend voor de resultaten.  
• Medewerkers zijn vitale, gemotiveerde, trotse vakmensen die breed zijn opgeleid. Ze tonen 

eigenaarschap en ze zijn gemachtigd om zelfstandig relevante beslissingen te nemen. 
• Medewerkers hebben de gelegenheid om zich te ontwikkelen en opleidingen te volgen. Er 

blijft voldoende uitdaging en afwisseling in het taken en rollen. 
• Wij zijn open en transparant en we hebben een efficiënte organisatie met informele en 

korte lijnen.  
Veiligheidscultuur 

• We hebben een zichtbaar opgeruimde, veilige en schone werkomgeving. Ons gedrag 
bepaalt onze veilige werkcultuur.  
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Feedback, Gezondheid, Ethisch gedrag 
Feedback 

• Vitaliteit als onderwerp in PO gesprekken met de medewerker 
• Feedback via medewerkersenquêtes (elke 2 jaar) 
• Feedback via werkoverleg en toolboxmeetings 
• Korte en “open” lijnen naar leidinggevenden en management 

Gezondheid 
• RI&E met aandacht voor gezondheid en ergonomie 
• Ziekteverzuimmanagement en preventie 
• PMO’s vaker aanbieden o.b.v. leeftijd en doorverwijzing via Arbo arts naar vitaliteitscoach. 

Ethisch gedrag 
• Twee vertrouwenspersonen 
• Jaarlijks ondertekenen door alle medewerkers van ethische bedrijfscodes m.b.t. sociaal 

wenselijk gedrag en respect voor collega’s, bedrijf en omgeving 
 
Investeringen door het bedrijf 

• Werkomstandigheden en luchtkwaliteit zo goed mogelijk maken 
• Stof op de werkplek verminderen o.a. 

– Controlekamer Pasta 
– Stof vermindering kraan 2 en 4 
– Centraal afzuigsysteem bij ovens D+C en anoden opslag A+B 

• Veel aandacht voor ergonomie bij trainingen (o.a. tillen) 
• Aandacht voor ergonomie bij investeringen in nieuwe installaties o.a. 

– Kraancabines 
– Afzuigingsystemen 
– Filters 

• Ergonomische hulpmiddelen (computerbril, ergonomische muis, ergonomische 
bedrijfskleding, aangepaste stoelen, etc..) 

• BHV trainingen voor alle medewerkers 
 
Gezond gedrag & lifestyle 

• Duurzame inzetbaarheidsdag/vitaliteitsdag met workshops over gezond voedingspatroon 
en voldoende bewegen (o.a. toegespitst op ploegendiensten) 

• Vaker gezonde traktaties 
• Vaker gezonde lunches bij evenementen 
• Promotie van sporten 

– Fiscaal vriendelijk Fietsplan afgerond 
• Ontmoedigen van roken 
• Aandacht voor gezonde balans tussen werk en vrije tijd 
• Tips op TV schermen 
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8 Bakoven D 

 
Zoals iedereen inmiddels weet is de nieuwe bakoven D in 
2019 gebouwd. Wat misschien minder bekend is, is dat 
de engineering hieraan al 3 jaar daarvoor begonnen was 
en het idee als zodanig al vanaf het eerste begin (dus 
2013) in onze hoofden speelde. 
 
In 2016 zijn we dus verder gegaan met de engineering.  
 
Hoe groot moest de capaciteit worden, kon dat wel? 
Welke (isolatie)materialen? Hoeveel gas zouden we 
besparen? Zou de temperatuur onderin de oven ook wel 
gehaald worden? Alle dimensies en specificaties van 
materialen en wat zou dat gaan kosten? Wie kon wat 
leveren? Hoe lang van tevoren bestellen? 
Transporttijden? Alles hier opslaan en is er genoeg plaats 
daarvoor? Alles weer terugvinden, dus hoe alles goed bij 
te houden? 
Vragen die allemaal beantwoord moesten worden…, want 
echt van alles kan fout gaan, maar je moet het wel in één 
keer goed doen. 
Dit keer met het verschil dat de bestaande oven uit bedrijf 
zou gaan, gesloopt moest worden en op tijd de nieuwe 
weer operationeel moest zijn. Bakoven C had deze 
tijdsdruk niet. 
 
Wat ook belangrijk is met dit soort projecten is de 
financiering, de goedkeuring ervan en dat naast het 
projectverhaal en de technische kant ook het 
economische verhaal er goed uit moet zien. Dat dit dus 
goedkeuring behoefde van onze Board of Directors in de 
USA. 
 
Begin 2018 was alles er klaar voor en in april hadden we 
het officiële groen licht. Goed nieuws en ook een beetje 
beangstigend, want nu moesten we papieren plannen in 
werkelijkheid gaan omzetten. 
Heel veel inkopen, soms heel leuk, aantal goede nieuwe 
leveranciers bezocht, maar soms ook vermoeiend zowel 
geestelijk als lichamelijk. 
 
Eind 2019, alles staat goed op de rails, of op schepen die 
onze kant opkomen. Materialen worden ontvangen, 
plannen verder uitgewerkt, overleg met bouwers, 
overheden. Hoe gaan we alles intern coördineren? 
Trainingen geven? Wij zijn in totaal met 70 man en dit 
project heeft soms het dubbele aantal. 
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Na 3 keer tellen of alles er inderdaad is komt het besef dat als we met slopen beginnen er geen 
weg meer terug is en je moet hopen dat je met je team en alle mensen alles goed voorbereid hebt. 
 

      
 
Bij de sloop geen verrassingen, de oven ziet er na 18 jaar nog goed uit. De eerste stenen worden 
gelegd. Niet alles loopt naar wens, zo staan er ineens een paar metselaars op een ladder op de 
steiger. Dit kan niet. Wordt gecorrigeerd. Safety stop. We gaan verder. Halverwege de bouw liggen 
we achter, maar we zien ook dat alles steeds beter, soepeler, veiliger gaat (bij ons blijken regels 
toch wat strenger te zijn dan elders en dat aanpassen even tijd kost). 
Diverse bezoekers van top management, incl onze CEO. Ze hebben vertrouwen, ze zien vele 
goede dingen. Zaken gaan steeds beter en sneller. We hadden 90 dagen. Gehaald, en nog 4 
dagen eerder klaar dan plan (hoezo nerveus). Inpakken van de anodes. Opstarten van vuren. 
Iedereen loopt blij en trots rond. Opstarten gaat prima en bijzonder soepel. 
Sommige oudgedienden zeggen dat dit nog nooit zo goed gegaan is. De anodes zijn van goede 
kwaliteit. Een paar maanden later zien we, 20% meer capaciteit, ongeveer 30% minder gas, op tijd 
geleverd, onder budget gebleven, nul ongevallen. 
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