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1

Inleiding

1.1

Terugblik op 2016

Terugkijkend op 2016 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 toen al trots
op te zijn. In 2016 is dit verder voortgezet met het volledig op capaciteit draaien van zowel
bakoven C en D. Ook de pastafabriek moest op volle capaciteit draaien en daar waren natuurlijk
weer extra, getrainde en gemotiveerde mensen voor nodig. Dat is allemaal goed gegaan.
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. Een losse afdekplaat zorgde ervoor dat bij uitstappen de
chauffeur zijn evenwicht verloor en dat leiide tot een breuk in een voetbeentje. Onnodig want
achteraf bleek dat deze plaat al een tijdje los lag, en dat dit bekend maar niet gemeld was.
De kwaliteit en betrouwbaarheid van de leveringen in 2016 waren goed. Onze kostenpostie is
duidelijk verbeterd (per Metric ton), want slechts een relatief kleine toename van onze
conversiekosten, maar wel bijna een verdubbeling van het volume. Financieel was 2016 dus
meer dan een prima jaar.

1.2

Vooruitblik op 2017

Het jaar 2017 zit vol positieve uitdagingen. Simpel gezegd moeten we de goede resultaten van
2016 kopieren en behouden en daar waar mogelijk, ook nog iets verbeteren. 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 onze 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. Zelfs als we vol draaien, leveren we nog niet 100% van de vraag van
Nordural. Dus verder groeien met Nordural blijft mogelijk en daar ontwikkelen we nieuwe
plannen en projecten voor.

Juni 2017

Robert Quak
Plant Manager
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2
2.1

HSE Beleidsverklaring (Health, Safety & Environment)
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
3.1

Veiligheid
Scorecard

In 2016 heeft er op 12 december één ongeval plaatsgevonden. Een chauffeur van één van
onze vaste contractors is bij het uitstappen gevallen. Bij deze val was een breuk in voet
ontstaan. 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.

Aantal mandagen
Aantal manjaren
Aantal ongevallen met verzuim
Aantal dagen tussen laatste en voorlaatste ongeval met verzuim
Aantal dagen zonder ongevallen per einde jaar

3.2

2016
24.310
113
1
443
19

2015
28.980
135
1
953
96

2014
21.269
85
0
0
588

BBS - Behaviour Based Safety

Op een bedrijf zoals Century zijn er vele gevaren. Door ervoor te zorgen dat de gevaren
geinventariseerd worden en de risico’s worden vastgesteld en de daaraan gekoppelde acties uit
te voeren verkrijgen we een acceptabel veiligheidsniveau. Bij het vaststellen van de risico’s
gaan we uit van de normale situatie. Soms zijn er echter situaties dat de omstandigheden
afwijken. Op dergelijke momenten is het gedrag van de medewerker heel erg belangrijk. Het
veranderen van gedrag gaat met kleine stapjes. Het is dus een langdurig proces. Daarnaast
zorgt BBS ervoor dat we over veiligheid communiceren waardoor je meer gaat denken aan
veiligheid voordat je activiteiten gaat uitvoeren. Een van de tools om ons gedrag beter te
begrijpen is het ABC proces. Hierbij staat A voor antecedenten, B voor behavior (gedrag) en C
voor concequenties. Antecedenten zijn in dit geval waarschuwingsborden, procedures,
opleidingen enz.
Nu blijkt dat 80% van ons gedrag bepaald wordt door de gevolgen en
slechts 20% door antecedenten. Ook als de gevolgen zeker zijn en
onmiddellijk heeft dat een sterke verandering van het gedrag tot gevolg.
Bij een positief gevolg – beloning - wordt ons gedrag versterkt en bij een
negatief gedrag – straf - wordt dit verzwakt.
Als uw kind in de supermarkt begint te huilen en je geeft ze een snoepje
om ze stil te laten zijn dan weet je wat ze de volgende keren doet.
Hieronder de pinpoints die in 2016 gerealiseerd zijn:
1. Zwerfafval opruimen/meenemen naar prullenbak of een actie inzetten (Maintenance)
2. Kantine tafel schoonhouden/maken na maaltijd (Maintenance)
3. Bureaus’ opgeruimd einde van de dag (Maintenance)
4. Stilstaan bij gebruik GSM (Kantoor)
5. Werkvergunning ingevuld en getekend (Maintenance)
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6. Gebruikt gekeurd gereedschap (elektrisch/mechanisch) (Maintenance)
7. Verlichting uitdoen aan het eind van de dag (Maintenance)
8. Papier in de papierbak gooien (Kantoor)
9. Portofoons op de lader einde werkdag (Maintenance)
10. Gebruik airstreemhelm in pastafabriek (als je langer dan 30m bezig bent)
11. Schuifdeuren trilpers tijdens productie gesloten houden (Operations)
12. PBM's worden gedragen zoals voorgeschreven (Operations)
13. Licht uitdoen als je meer dan 15 minuten je kantoor verlaat (Kantoor)
14. Sleutel nummer/naam noteren bij uitgifte (Maintenance)
15. Na een uur zitten het werk onderbreken (Kantoor)
16. Papier in de papierbak op kantoor (Kantoor)
17. Fietsen op slot en sleutel in de sleutelkast
18. Bij verlaten kantine, stoel aanschuiven en schoon achterlaten
19. Zwerfafval opruimen (Kantoor)
20. Zwerfafval meenemen naar prullenbak (Maintenance)
21. Lege bekers opruimen (Maintenance)
22. Rechtslopen op de gang in het bedrijfskantoor (Kantoor)
23. Werkvergunningen dagelijks inleveren en als werk klaar is deze afmelden bij de productie
(Maintenance)
24. Gebruik handschoenen bij werkzaamheden (Maintenance)

3.3

Bijna ongevallen en Root Cause Investigations

Incidenten 2016
1
66

letsel
51

51

near miss
verbeterpunt
schade
brand

117

milieu

Het ongeval met verzuim is een
schaduw op een verder succesvol jaar
voor veiligheid, gezondheid en milieu.
Ook in 2016 zijn er vele bijna
ongevallen, verbetervoorstellen en
schades gemeld. In totaal zijn er 232
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.

Verbeterpunten 2016
Verder is er een onderverdeling gemaakt
van de verbeterpunten waarbij er gekeken
is of de belangrijkste oorsprong de
techniek, de organisatie of het gedrag was.

34

34
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Het melden van deze incidenten/verbetervoorstellen is belangrijk maar verder is het ook
belangrijk om actie te ondernemen. Bij 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. Naar aanleiding van deze onderzoeken zijn ruim 50 acties vastgesteld en
uitgevoerd.
Hieronder een overzicht van de onderzoeken:
- Breuk in enkel (ongeval met verzuim);
- Stof in het oog;
- Korte uitval RTO 2 tijdens bake out RTO 1;
- Kabel OMIS kraan breekt;
- EHBO Letselongeval met emmerladder;
- Functioneren van de loogwasser;
- EHBO Letselongeval
vrachtwagenchauffeur;
- Onvoldoende housekeeping bij aanvang
dienst;
- Medewerker contractor zakt halve meter
door steiger;
- Activering van brandalarm;
- Medewerker stapt in gat naast vloerplaat in
door veiligheidshekken afgezet gebied;
- Beladen vrachtwagen Kos silo niet volgens
procedure;
- Medewerker komt met hand tussen de deur
van de kraan;
- Niet correct veiligstellen lift;
- 2 ingescheurde containers;
- Koppelstuk container breekt af.
Platen over molgoot goed vastgezet na letselongeval
met verzuim

3.4

Milieu

In 2016 is onze omgevingsvergunning aangepast. Vanaf heden mag Century in Vlissingen
180.000 ton anoden maken, steenkoolpek in een extra silo van 2000m3 opslaan en tevens
aluminum op onze kade ontvangen.
Er is een oplossing gevonden voor de hogere stof emissieresultaten van de
bakovenreinigingsinstallatie. In 2014 en 2015 waren de stofemissieresultaten van deze
installatie verhoogd doordat zout uit het waswater, dat met de luchtstroom meegenomen werd,
het grootste aandeel had in de stofemissie. Door een andere meetmethode wordt nu enkel het
stof gemeten.
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4

Personeel & Arbo

4.1

Personeelsdata

Op 31 december 2016 heeft Century Vlissingen 62 vaste
medewerkers in dienst. Er zijn 7 nieuwe medewerkers aangenomen en er is één medewerker met
pensioen gegaan. Van de 62 vaste medewerkers werken 52 medewerkers in een fulltime
dienstverband en 10 medewerkers in een parttime dienstverband waarvan 8 vrouwen en 2
mannen. De verhouding in % tussen de ploegendienst en dagdienst is 60/40.
In 2016 hebben 4 stagiaires werkervaring opgedaan bij Century Vlissingen. 2 bij de afdeling
Maintenance en 2 bij de afdeling Operations.
Verder zijn er 6 vast gedetacheerde medewerkers in dienst via detacheringsbureaus: 2 Project
Engineers, 2 Technical Operators en 1 Magazijnmedewerker.

Personeelssterkte
Man
Vrouw
Gedetacheerden
Gemiddelde leeftijd
% Ziekteverzuim
% Vrouwen
% Verloop (Uit dienst)
% Ploegendienst

4.2

2016
62
54
8
6
44
4,55
13
2
60

2015
56
50
6
10
44
2,21
11
4
59

2014
49
45
4
6
44
1,89
8
8
57

2013
44
41
3
4
44
0,41
7
4
61

Leeftijdsopbouw vaste medewerkers per 31-12-2016

Aantal
Categorie Operations Maintenance
20-29
4
1
30-39
12
2
40-49
6
1
50-59
12
6
60-67
3
37
10

Kantoor
2
5
4
3
1
15

Totaal
# Medewerkers
7
19
11
21
4
62

# Mannen
5
17
9
19
4
54

# Vrouwen % Medewerkers
2
11%
2
31%
2
18%
2
34%
6%
8
100%

Aantal medewerkers
30
20
10
0

2

2
2
5

17

20-29

30-39
# Mannen
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De Arbo-dienstverlening zoals verzuimbegeleiding en PMO’s (periodiek medische onderzoeken)
wordt uitgevoerd door Absentum Arbo.
Ziekteverzuim 2016
Verzuimduur 2016 in dagen

4.3

4,55 %
708

Opleidingen in 2016

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 2016 zijn hieronder vermeld.
Cursus
BHV herhaling
BHV opleiding
BBS Basic
Excel
Word
Heftruck
VCA Vol
ADR Awareness
Vapro B
Middelbare Veiligheidskunde
Anodes maken
Port Facility Security Officer
Hoogwerker
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Aantal deelnemers
61
6
18
20
11
8
4
3
1
1
1
1
1
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5

Phoenix project - Brede inzetbaarheid en sturing

Ook in 2016 hebben we weer stappen gezet in de goede richting met betrekking tot het
ontwikkelen van medewerkers om te komen tot een bredere inzetbaarheid van medewerkers en
zelfsturing van onze teams.
Dit hebben we o.a. gedaan door twee ervaren mensen, die bovendien hun kennis goed over
kunnen brengen, in te zetten als full time trainer.
Dat dit succesvol was blijkt uit de stijging van de gemiddelde skills & empowerment score van de
productie afdeling, die aan het einde van het jaar significant hoger was dan het jaar ervoor.
In deze matrix wordt per medewerker een score van 1 tot 6 bijgehouden hoe het kennisniveau is
op ieder van de verschillende werkgebieden (bakoven, pasta, technisch etc…), hoe de
medewerker scoort op zelfsturing en hoe de medewerker scoort op het vervullen van extra taken
en rollen. Uit deze matrix komt een gemiddelde score. Deze score wordt ook gebruikt als een
belangrijke KPI van ons teambonussysteem.

Waar de groeicurve vooral in de eerste helft van het jaar heel goed was, is dit in de 2 e helft van het
jaar iets minder gegaan doordat de fulltime trainers noodgedwongen terug in de ploegen moesten
om het gemis van een aantal langdurig zieken op te vangen. In 2017 hopen we de trainers weer
fulltime in te kunnen zetten voor de ontwikkeling van hun collega’s.
Zelfsturing is niet het doel, maar een middel om een vitale, sterke en flexibele organisatie te
blijven. Blijven investeren in mens en organisatie hoort daarbij.

5.1

Bedrijfsenquêtes

In 2016 hebben we verschillende enquêtes gehouden
onder het personeel. Een hiervan was over zelfsturing,
de andere was over psychosociale belasting en
tevredenheid.
De rode draad uit de antwoorden uit beide enquêtes
was dat onze medewerkers zeer tevreden zijn om bij
Century te werken en zeer tevreden zijn over onze visie
en de manier waarop we deze visie willen realiseren.
Het management team beseft dat we ondanks deze
goede score hard moeten blijven werken om onszelf en
de organisatie te blijven verbeteren.
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6
6.1

Communicatie
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:
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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 ondersteunen van goede doelen.
Activiteiten en goede doelen aan wie Century in 2016 een bijdrage heeft gegeven waren o.a.:
Doel
Korfbalvereniging Swift Middelburg
Stichting Zomerfeest Nieuwland
Stichting Zeelandia-Run zijspanrit
Ringrijdersvereniging Nieuwland
Wielercomité ’s-Heerenhoek
VSV Marathon Basketbal
Muziekvereniging ONDA
SV Walcheren
Gobelinsky Sport BV
Tennisvereniging ’s-Heer Abtskerke
Basketbalvereniging Souburg

Sociaal Jaarverslag 2016
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Sponsoring
Sponsorbijdrage webstrijdshirts
Zomerfeest Nieuwland
30e Zeelandia-Run mindervalide
Ringrijdersvereninging Nieuwland
EPZ Omloop van Borsele
Basketbal mini’s
Nieuwe instrumenten
Sponsoring mini pupillen
Tassen sc Waarde
Sponsoring tennisvereniging
Jeugdkamp
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7

Operations

Grondstof verbruik in
MT
32.823
mt

Cokes
Pek

21.085
mt

97.703
mt

Anoderesten

Verkochte Anoden
MT

In 2016 zijn in totaal
141,317 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.

Verkochte Anoden #
140000
120000

150000

100000
80000

100000

60000

141.317
50000

74.152

77.004

2015

2014

116.698

40000
20000

60.510

64.703

2.015
2015

2.014
2014

0

0
2016
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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 2016, een bedrag van € 21,0 miljoen gespendeerd aan
onderhoud, materialen, services en contractoren in Zeeland. De onderverdeling tussen Zeeuwse
leveranciers en de leveranciers buiten Zeeland is als volgt:

Leveranciers Omzet
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

23%
42%

50%

56%

46%

77%
58%

50%

2012

44%

2013

2014
Rest
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2016

Zeeland
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8

Sloop projecten

Buiten nieuwbouw en verbeterprojecten is een van onze speerpunten ook om gebouwen en
installaties te slopen die we niet langer nodig hebben of in de weg staan.
In de afgelopen jaren hebben we veel overbodige installaties weggehaald, zowel kleine als grote
installaties, gebouwen en materialen. Het laatste grote sloopproject was in 2016 de oude
schoorsteen. Er zijn nog steeds een aantal sloopprojecten te doen in de toekomst.
Het tijdstip van uitvoering van de projecten is afhankelijk van verschillende factoren, één van deze
factoren is de marktprijs van oud ijzer.
De belangrijkste sloopprojecten waren de onderstaande:
 Hartman kranen op de kade 2 stuks;
 Oude afzuigleidingen;
 Scellement installaties;
 Overbodige elektrische bekabelingen;
 Verschillende nissenhutten;
 Overbodige kantoorunits;
 Oude schoorsteen.
Nog uit te voeren sloopprojecten:
 Filtergebouw (2017);
 Oude kantine;
 Aluinaardesilo’s;
 Overig.
Hieronder zijn foto’s van de sloop van de oude schoorsteen.
Voor de sloop
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Tijdens de sloop
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Na de sloop
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