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1 Inleiding 
 

1.1 Terugblik op 2015 
 
Terugkijkend op 2015 is de conclusie dat Century Aluminum Vlissingen weer een uitstekend 
jaar gehad heeft. 
Eind 2013 waren de eerste anoden na een stilstand van 2 jaar weer geproduceerd. In 2014 
werd dit voortgezet met een snelle leercurve. De goede resultaten legden de basis voor de 
beslissing van de Board eind 2014 voor de bouw van de nieuwe oven C.  
Begin 2015 werd hiermee begonnen. Volgens plan werd dit project uitgevoerd, binnen budget, 
nul incidenten, goede kwaliteit en op tijd. Vóór het eind van 2015 werden de anodes in de 
nieuwe oven gebakken en ook weer naar IJsland verscheept. Een prestatie om trots op te zijn. 
 
Op het gebied van veiligheid werd het jaar met één verzuimongeval afgesloten. En hoewel dit 
statistisch een goed resultaat was en binnen de Century groep het beste resultaat, was dit 
ongeval toch geheel onnodig. De oorzaak lag in het bewust overtreden van diverse 
veiligheidsregels en dit blijft een zeer teleurstellende en onnodige gebeurtenis. 
 
De productie bleef tijdens het oven-C project volgens plan, nieuwe mensen werden weer 
aangenomen en getraind. In totaliteit werden de meeste doelstellingen behaald 
 

1.2 Vooruitblik op 2016 
 
Het jaar 2016 zit vol positieve uitdagingen. Dit met name vanwege het gebruik van de nieuwe 
bakoven C. De totale productie, dus ook van de pastafabriek zal in 2016 moeten verdubbelen. 
Daarnaast zal er meer aandacht zijn om diverse parameters te verbeteren zoals 
betrouwbaarheid installaties, energieverbruik, en kwaliteit. Ook zal er verder gewerkt worden 
aan ontwikkeling van mensen, multi-inzetbaarheid, empowerment en BBS (behavior based 
safety). 
 
Al deze anodes zijn bestemd voor slechts één klant, namelijk onze moederfabriek Nordural in 
Grundartangi IJsland. Ons doel blijft de beste kwaliteit, voor de laagste prijs en  op een veilige 
manier te leveren. We zitten, zelfs met de verdubbeling, nog niet aan 100% van de IJslandse 
vraag, dus verdere ruimte voor verbeteringen en groei blijven mogelijk. Dat laatste blijft onze 
lange termijn doel, namelijk groeien met Grundartangi. 
 
 
 
 
Mei 2016 
 
 
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 Scorecard 
 
In 2015 heeft er op 26 september één ernstig ongeval plaatsgevonden. Een Technisch 
Operator is klem komen zitten in de anodelift en heeft daarbij kneuzingen en een snijwond aan 
zijn been opgelopen. Verder zijn er vijf incidenten geweest die EHBO verzorging nodig hadden. 
 
Onderstaande tabel heeft betrekking op het totaal aantal manjaren en incidenten van zowel het 
eigen personeel van Century Vlissingen als alle contractoren die op de site van Century 
Vlissingen werkzaam zijn geweest.  

2015 2014 
Aantal mandagen 28.980 21.269 
Aantal manjaren 135 85 
Aantal ongevallen met verzuim 1 0 
Aantal dagen tussen laatste en voorlaatste ongeval met verzuim 953 0 
Aantal dagen zonder ongevallen per einde jaar 96 588 

 

3.2  BBS - Behaviour Based Safety 
 
Belangrijk bij veiligheid is de technische staat van de machine of installatie. Ook heeft Century 
een aantal procedures en instructies om een betere veiligheid en gezondheid te creëren. 
Daarnaast is voor de veiligheid ons gedrag van groot belang. In bijna alle gevallen speelt het 
gedrag de grootste rol bij ongevallen. 
Century heeft gekozen voor een programma dat op een positieve wijze naar het 
veiligheidsgedrag kijkt. Een ander kenmerk van het programma is dat het rekening houdt dat 
ons gedrag maar met kleine stapjes tegelijk zal veranderen.   
Gedurende het afgelopen jaar is besloten dat de medewerkers van de productie gezamenlijke 
pinpoints hebben. 
 
Hieronder de pinpoints die in 2015 gerealiseerd zijn: 
1. Noteren uitgifte / uitleen (elektrisch) gereedschap; 
2. Deuren werkplaats dichthouden;  
3. Clean area respecteren;  
4. Zwerfvuil opruimen;  
5. Kantines/koffiekamers zijn vrij van helmen en handschoenen (3x);  
6. Handschoenen dragen bij werkzaamheden (3x);   
7. Kopie maken van elke werkvergunning (3x);   
8. Airstream + helm op de kapstok ;   
9. Einde dag werkbank opgeruimd;   
10. Het binnen 30 minuten bij de printer ophalen van hetgeen je hebt laten printen;    
11. Veiligheidsbril dragen in de werkplaats;   
12. Pauze duur respecteren;   
13. Noteren uitleen / uitgifte (elektrisch) gereedschap;   
14. Gehoorbescherming dragen in pastafabriek;  
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15. Computer veiligstellen bij het verlaten van de werkplaats;  
16. Computers aan het eind van werkdag uitzetten;  
17. veiligstellen van installaties en machines bij werkzaamheden hieraan;   
18. Opruimen elektrisch en mechanisch gereedschap na gebruik;   
19. Werkplek, schoon achter laten na je werkzaamheden.   
 

3.3  Bijna ongevallen en Root Cause Investigations 
 
Het ongeval met verzuim is een schaduw op een verder succesvol jaar voor veiligheid, 
gezondheid en milieu.  
Een grote vooruitgang is er geboekt in het melden van gevaarlijke situaties en – handelingen of 
verbetervoorstellen.  In totaal zijn er 210 meldingen gedaan. Hieronder het overzicht waaruit 
blijkt dat het gelukkig vaak gaat om verbeterpunten waarbij niets ernstig gebeurd is maar door 
actie te nemen erger in de toekomst kan worden voorkomen. 
 

  
 
Verder is er een onderverdeling gemaakt waarbij er gekeken is of de belangrijkste oorsprong de 
techniek, de organisatie of het gedrag was. 
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Het melden van deze incidenten/verbetervoorstellen is belangrijk maar verder is het ook 
belangrijk om actie te ondernemen.  Bij bijna 17 van de belangrijkste meldingen is er gekeken 
naar de diepere oorzaken van het incident/verbetervoorstel. De methodiek die toegepast wordt 
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 diepere oorzaken.  
Diepere oorzaken zijn onder anderen: onvoldoende opleiding;  het ontbreken van de juiste 
werkmethode;  te hoge werkdruk;  gezondheidsproblemen en afgeleid zijn door privé 
omstandigheden. 
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4 Personeel & Arbo 
 

4.1 Personeelsdata 
 
Ziekteverzuim 2015   2,21 %  
Verzuimduur 2015  in dagen  311 
 
Vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 
is Century Vlissingen van 49 vaste  werk-
nemers naar 56 vaste werknemers gegroeid. 
Het aantal gedetacheerde medewerkers is in  
2015 gegroeid van 6 naar  10 medewerkers. 
Verder waren er in 2015 gemiddeld 2 
stagiaires werkzaam met name op de  
afdeling Maintenance. 
Het ziekteverzuim over het jaar 2015 met 
gemiddeld 53,7 vaste werknemers in dienst 
bedraagt 2,21%. 
De Arbo dienstverlening zoals verzuim-
begeleiding en PMO’s (periodiek medische 
onderzoeken) wordt sinds 1 januari 2015 
uitgevoerd door Absentum Arbo.  
 
 

      
      
    
                                                                                      

  
                                                                               

2015 2014 

Personeelssterkte 56 49 
Man 50 45 

Vrouw 6 4 
Gedetacheerden 10 6 
Gemiddelde leeftijd 44 44 
% Ziekteverzuim 2,21 1,89 
% Vrouwen 11% 8% 
% Verloop (Uit dienst) 4% 8% 
% Ploegendienst 59% 57% 

 
 
 
 
 

4.2  Leeftijdsopbouw vaste medewerkers  
 

 
 

 

Totaal
Categorie Operations Maintenance Kantoor # Medewerkers # Mannen # Vrouwen % Medewerkers
20-29 4 1 2 7 5 2 13%
30-39 8 2 4 14 13 1 25%
40-49 6 2 4 12 10 2 21%
50-59 14 4 2 20 19 1 36%
60-67 1 2 3 3 5%

33 9 14 56 50 6 100%

Aantal
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4.3  Opleidingen in 2015 
 
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 2015 zijn hieronder vermeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cursus  Aantal deelnemers 

NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon  27 
NEN 3140 Vakbekwaam Persoon 11 
BHV opleiding 15 
BHV herhaling 49 
Heftruck  10 
Training Carbon Plant Maintenance  8 

Training Proces Offices  7
Hertek brandmeldcentrales  5
Training vuurvast voor management 4 
Excel  3
Hoogwerker  2
Gasmeten  1
Functieomschrijvingen ISF  1
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5 Phoenix - Het Multi Craft medewerker project 
 
 
Het bouwen aan Phoenix ziet het Management Team als een boeiend proces waarin we in 2014 
en 2015 stappen hebben gezet in de richting van meer zelfsturing en empowerment. We willen dit 
met elkaar ook in 2016 blijven ontwikkelen en ontdekken waar we in dit proces uitkomen. 
Zelfsturing is niet het doel, maar een middel om een gezonde en sterke, ‘agile’ organisatie te 
blijven. Blijven investeren in mens en organisatie hoort daarbij.  
 
Elementen uit de visie van Century Vlissingen gaan over organisatie en mensen, met als 
belangrijkste elementen:  

veilig gedrag (BBS), multicrafted, world-class, andere manier van samenwerken, gemotiveerde en 
trotse vakmensen die breed zijn opgeleid, lean, preferred employer, preferred supplier. 

 

Phoenix is een middel om deze visie te realiseren 

De toegevoegde waarde van Phoenix voor medewerkers kunnen we door middel van 
onderstaande punten samenvatten: 

 Breed opgeleid op meerdere taakgebieden en rollen (multicraft) 
 Unieke expertise in kennis, houding en gedrag (meer verantwoording, BBS) 
 Betere doorstroomposities (d.m.v. diploma’s en bredere ervaringen) 
 Meer verantwoording, zelf meer invloed uitoefenen op de planning en uitvoering van 

werkzaamheden 
 Meer werkplezier (door meer afwisseling, verantwoording en uitdagingen) 
 Flexibele inzetbaarheid 

 

5.1 Speerpunten 2016 

 
De Phoenix doelstellingen voor 2015 op gebied van kennisverbreding, kennisverdieping en 
zelfsturing van alle medewerkers zijn behaald. Dit houdt in dat we op schema liggen maar ook dat 
we nog veel stappen moeten maken in de komende jaren.  
De focus in 2016 zal niet alleen liggen op gebied van kennis en multifunctionaliteit maar met name 
ook op het gebied van de competenties die nodig zijn voor zelfsturende teams. 
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6 Communicatie 
 

6.1  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 minimaal MBO 4 niveau. 
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: 

 Allround operator, uitstroom operator B (P) (90012) 
 Operator C, uitstroom operator C (P) (90240) 
 Operator, uitstroom operator A (P) (90311) 
 Operationele techniek, uitstroom operationeel technicus (P) (91670) 
 Operationele techniek, uitstroom allround operationeel technicus (P) (91680) 

 
 Middenkader engineering (94420)  
 Middenkader engineering uitstroom technicus (94421) 
 Service apparatuur en installaties – Servicetechnicus elektrotechniek (94331) 
 Service apparatuur en installaties – Servicetechnicus werktuigbouw (94334) 
 Technicus Elektrotechnische Industriële Installaties en Systemen (25262) 
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6.2  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 sponsoren van goede doelen.  
Activiteiten en goede doelen aan wie Century in 2015 een bijdrage heeft gegeven waren o.a.: 
 
 
Doel  Sponsoring 

Pim Foundation  Stelvio Challenge  

Stichting Wieler comité  Omloop van Borsele 

Stichting Scheldekat  Vangkooi 

VV Nieuwland  Trapveldje 

Stichting Vlissingen Vooruit  Wedstrijdbal VC Vlissingen 

Stichting Zomerfeest Nieuwland  Zomerfeest Nieuwland 

De Faam  Vlissingen 700 jaar  
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7 Operations  
 
In 2015 zijn in totaal 74.152 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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7.1  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 2015, een bedrag van € 14,0 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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8 Logistiek 
 

8.1  Directe verscheping van Vlissingen naar IJsland 
 
De eerste verschepingen van 
anoden van Nederland naar 
IJsland, vanaf januari 2014, 
werden gedaan via een directe lijn 
van Rotterdam naar Grundartangi 
door rederij Eimskip.  
De containers met anoden werden 
vanuit een terminal in Vlissingen 
met een barge naar de Waalhaven 
in Rotterdam vervoerd om 
vervolgens te worden overgeladen 
op een zeeschip van Eimskip.  
 
Dit was niet de meest efficiënte methode door de extra handling en vaartijd die hiermee 
gepaard ging. In april 2015 is begonnen met een test om een directe lijn van Vlissingen 
naar IJsland op te zetten.  
Mede omdat aluminium van de klant Nordural IJsland in een LME magazijn van 
Pacorini/Verbrugge kan worden opgeslagen was dit een interessante optie.  
Zodoende kunnen anoden met een zeeschip direct van Vlissingen naar IJsland vervoerd 
worden en kunnen op hetzelfde schip containers met aluminium en met anoderesten mee 
terug naar Vlissingen worden vervoerd. 
De test was succesvol en begin 2016, toen de productie van Century Vlissingen inmiddels 
was verdubbeld, is de frequentie van de directe lijn verhoogd naar één keer per week. Het 
aantal containers dat per week van Vlissingen naar IJsland wordt verscheept is ongeveer 
100. Uiteraard komen er ook weer 100 containers terug met ongeveer 35 containers 
anoderesten en 65 containers aluminium. 
Firma Koens Transport brengt de containers van Century Vlissingen naar een speciaal 
gecreëerde Drop off zone op de terminal van Verbrugge. Daar wordt de container met 
anoden neergezet en een lege container of een container met anoderesten mee 
teruggenomen naar de productielocatie van Century Vlissingen. 
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9 Investeringen 
 
Century Vlissingen heeft sinds de opstart in 
juli 2012 tot 31 december 2015 ongeveer 
USD 56,7 miljoen geïnvesteerd in 
installaties en moderniseringen.  
 
De drie grootste investeringsprojecten in 
euro’s waren de regeneratieve thermische 
oxidator (RTO), het anode handling systeem 
en de vernieuwing van bakoven C. 
 
De projecten vanaf 2012 zijn als volgt over 
de jaren verdeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROJECT DESCRIPTION Year

Purchase of  former Zalco Assets 2012

Bake Furnace Fume Treatment (RTO) 2013

Furnace D ‐ Low Nox Firing Control system 2013

Furnace D ‐ Anode Handling 2013

Dry Aggregate upgrade 2014

Utilities (Gas, Electricity, Water) 2014

Vibroformer modification 2014

Paste plant fume treatment 2014

Electrical Distribution 2014

New Pitch tank 2014

PLC upgrades 2014

Cooling Water System 2014

Furnace C ‐ Low Nox Firing Control system 2015

Furnace C ‐ Anode Handling 2015

Furnace C ‐ Flue Walls 2015

Flue wall transporter & Hoist cranes 2015

Fire detection, alarm upgrade & computer server 2015

Other projects various years
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9.1 Nieuwe bakoven C 
 
Het grootste project dat in 2015 is uitgevoerd en 
afgerond is de vernieuwing van bakoven C. 
Bakoven C is geschikt gemaakt voor het bakken van 
door de klant gewenste grotere formaten anoden. 
Samen met partners Carbon Furnaces Technologies 
(CFT) en Geeve ovenbouw is een bakoven 
gerealiseerd die tot de modernste en efficiëntste ter 
wereld behoord, o.a. door toepassing van slimme 
engineeringstechnieken en energiebesparende 
maatregelen. 
Hierdoor is niet alleen de capaciteit van Century 
Vlissingen verdubbeld maar tegelijkertijd een grote 
stap gemaakt in kostenbesparing door besparing op 
gasverbruik. 
Het project is op tijd, binnen het budget, met de 
gewenste kwaliteit en zonder veiligheidsincidenten 
verlopen. Dit mag met recht een uitstekend resultaat 
worden genoemd. 
 
Energiebesparing is o.a. gerealiseerd via slimme 
metseltechnieken die efficiënte warmteafgifte 
realiseren vanuit de fluewalls naar de anoden. 
Andere elementen die hebben bijgedragen zijn de 
kwaliteit en eigenschappen van de vuurvaste stenen, 
optimale isolatietechnieken, duurzame isolatie-
materialen en het modernste computergestuurde 
vuurregelsysteem. 
 
Veilig: Aan het project is van start tot finish ongeveer 
60.000 manuren gewerkt. Het project is zonder enige 
veiligheidsincidenten of EHBO gevallen verlopen. 
Century en partners zijn hier met recht trots op.  
Wij zijn van mening dat een project pas een succes 
genoemd mag worden als er zich bij realisatie hiervan 
geen veiligheidsincidenten hebben voorgedaan. 
 


