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1 Inleiding 
 

1.1 Terugblik op 2017 
 
Terugkijkend op 2017 is de conclusie dat Century Aluminum Vlissingen weer een uitstekend 
jaar heeft gehad, waar bijna alle doelstellingen gehaald zijn op die van veiligheid na. Op het 
gebied van veiligheid werd het jaar met 3 RMTC ongevallen afgesloten. Deze 3 Restricted 
Medical Treatment Cases betroffen allemaal een snijwond aan een vinger die gehecht moest 
worden. Soms is het verschil tussen net goed en geluk hebben klein, maar deze 3 gevallen 
hadden vermeden kunnen worden. Alle 3 de gevallen hadden als gezamenlijk element dat 
tijdens de werkzaamheden de omstandigheden veranderden, er daarna niet voldoende over 
was nagedacht en vervolgens door onderschatting er net even iets fout ging. Dit kan beter en 
hier moeten we van leren. 
 
Kwalitatief hebben we in 2017 een goed product geleverd en onze klant was zeer tevreden. 
Ook qua leveringsbetrouwbaarheid is alles goed gegaan. De volumes zijn gemaakt en geleverd 
en dit is in totaliteit binnen de budgets gedaan. Onze kostenpositie blijft prima. 
De ontwikkeling van onze medewerkers met betrekking tot multi-craft en zelfsturende teams 
gaat goed. 
 
Kortom in totaliteit werden de meeste doelstellingen van 2017 behaald en is het jaar goed 
geweest. 
 

1.2 Vooruitblik op 2018 
 
Het jaar 2018 zit vol positieve uitdagingen. Met name het bericht dat we de goedkeuring hebben 
ontvangen om bakoven D in 2019 te mogen vernieuwen en vergroten is positief. 
Dit zal onze langetermijnpositie en onze concurrentiepositie verder versterken. Verdere 
verbeteringen zullen uitgevoerd worden en ook gaan we verder met groot onderhoud en slopen 
van infrastructuur waar we geen gebruik van (kunnen) maken. Qua volumes zal 2018 
vergelijkbaar zijn met 2017, met een kleine dip in 2019 wegens de nieuwbouw en dan verdere 
groei. Ondanks deze groei kunnen we nog steeds geen 100% van de vraag van Nordural 
leveren, dus er blijft ruimte voor ons om verder te groeien. 
Wereldwijd zien we dat de LME aluminiumprijzen sterk gestegen zijn, maar dat zijn de kosten 
voor onze grondstoffen (pitch, cokes) ook. Dit is een belangrijke factor om in de gaten te 
houden. Ook zien we dat we steeds beter met andere resources zoals energie om moeten 
gaan. De nieuwe oven D voldoet precies hier aan. 
Voor ons blijft het van belang om al de zaken die we zelf in de hand hebben ook in 2018 goed 
uit te voeren. Het motto “we doen het veilig of we doen het niet” blijft van kracht. 
 
Mei 2018 
 
 
Robert Quak 
Plant Manager 
 

http://www.centuryvlissingen.nl/


Sociaal Jaarverslag 
 

 
Sociaal Jaarverslag 2017  Century Aluminum Vlissingen BV Pagina 3 van 15 
www.centuryvlissingen.nl 

  
Inhoudsopgave 
 
 
1 Inleiding 2 
1.1 Terugblik op 2017 2 
1.2 Vooruitblik op 2018 2 
 
2 HSE Beleidsverklaring (Health, Safety & Environment) 4 
2.1 HSE beleidsverklaring – Century Aluminum Vlissingen 4 
2.2 Veiligheid en gezondheid 4 
2.3 Milieu 4 
2.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 4 
 
3 Veiligheid 5 
3.1 Scorecard 5 
3.2  BBS - Behaviour Based Safety 5 
3.3  Bijna ongevallen en Root Cause Investigations 6 
3.4 Milieu 6 
 
4 Personeel & Arbo 7 
4.1 Personeelsdata 7 
4.2  Leeftijdsopbouw vaste medewerkers per 31-12-2017 7 
4.3  Opleidingen in 2017 8 
 
5 Communicatie 9 
5.1  Stimulering van scholieren in het kiezen van technische beroepen 9 
5.2  Sponsoring / goede doelen 10 
 
6 Operations 11 
6.1  Operationele uitgaven in de lokale economie 12 
 
7 Sloop filtergebouw 13 
 
8 IMVO 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.centuryvlissingen.nl/


Sociaal Jaarverslag 
 

 
Sociaal Jaarverslag 2017  Century Aluminum Vlissingen BV Pagina 4 van 15 
www.centuryvlissingen.nl 

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 2017 hebben er drie ongevallen zonder verzuim plaatsgevonden. De drie ongevallen waren 
zonder verzuim en betrof in alle drie de gevallen een verwonding aan de linkerhand. Daarnaast 
waren er twee EHBO meldingen. 
 
• Snee in de vinger na het leeggieten van een trafobak. Deze kantelde  ineens en hierdoor 

zat de linker wijsvinger tussen stenen rand van de gootsteen en de rand van de trafobak. 
• Tijdens het wisselen van een ventilator, viel de ventilator om in de brug. Hierdoor kwam 

mijn ringvinger linkerhand beklemd tussen de constructie en het ventilator huis. 
• Bij het opnieuw boren van enkele gaten "hapte" de 10 mm boor in het boorgat waardoor 

het plaatje uit de boorklem kwam en mee rond tolde. Het werkstuk raakte zijn linker 
wijsvinger aan de boven kant, waardoor er een snede ontstond. 

 
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.  
 
 2017 2016 2015 2014 
Aantal mandagen 25.689 24.310 28.980 21.269 
Aantal manjaren 119 113 135 85 
Aantal ongevallen met verzuim 0 1 1 0 
Aantal dagen tussen laatste en voorlaatste ongeval met verzuim 384 443 953 0 
Aantal dagen zonder ongevallen per einde jaar 55 19 96 588 
 

3.2  BBS - Behaviour Based Safety 
 
We doen het veilig of we doen het niet, is een 
slogan waar wij ons allemaal mee bezig 
moeten houden. We moeten 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. De pinpoints 
zijn hier een onderdeel van. 
In 2017 zijn er in totaal 26 pinpoints 
gerealiseerd. Het merendeel van de 
gerealiseerde pinpoints lag bij de afdeling 
Maintenance. 
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3.3  Bijna ongevallen en Root Cause Investigations 
 
 
Op drie ongevallen na was het 
verder succesvol jaar voor 
veiligheid, gezondheid en 
milieu. Er zijn in 2017 veel bijna 
ongevallen, verbetervoorstellen 
en schades gemeld. In totaal 
zijn er 200 meldingen gedaan. 
Uit het overzicht blijkt dat het 
gelukkig vaak gaat om 
verbeterpunten waarbij door 
actie te nemen erger in de 
toekomst kan worden 
voorkomen.  
 
Naast het melden van deze incidenten en/of verbetervoorstellen wordt er ook verder onderzoek 
gedaan om incidenten te voorkomen. Naast de meldingen van ongevallen en EHBO wordt er 
ook bij de belangrijkste meldingen gekeken naar diepere oorzaken. De methodiek die wordt 
toegepast bij Century Aluminum 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.  
 
Hieronder een overzicht van de onderzoeken: 

• Scheur botje bij gebruik steekijzer; 
• Wegvallen perslucht; 
• Pekpompen stoppen tijdens lossing; 
• Brandwonden na aanraking pek; 
• Kabels onder spanning in magazijn; 
• Blusgas geactiveerd bij maandelijkse test; 
• Aanrijding pijpenbrug met containervrachtauto; 
• Problemen branderbruggen; 
• Beknelde vinger laboratorium; 
• Vinger tussen blowerhuis en stalen support; 
• Snijwond door draaiend werkstuk kolomboormachine. 
 

3.4 Milieu 
 
In 2017 zijn er diverse projecten geweest ter verbetering van het milieu. Dit waren onder andere 
de plaatsing van een stofsilo voor het anodezaagstof, het nieuwe filter (H21) bij lospunt van de 
A1, het automatisch verzenden van het stof van de cokeslossing TR2/TR3 en diverse 
aanpassingen aan pekloods en pastatuin om de stofemissie naar buiten te beperken. 
 
Ook waren er diverse milieu(gerelateerde) inspecties vanuit de overheid, welke allemaal positief 
zijn verlopen. 
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4 Personeel & Arbo 

4.1 Personeelsdata 
 
Op 31 december 2017 heeft Century Vlissingen 63 vaste medewerkers in dienst. Er zijn 8 nieuwe 
medewerkers aangenomen en er is één medewerker met pensioen gegaan. Van de 63 vaste 
medewerkers werken 60 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 52/48. 
 
In 2017 hebben 7 stagiaires werkervaring opgedaan bij Century Vlissingen. 2 bij de afdeling 
Maintenance en 5 bij de afdeling Operations. 
Verder zijn er 10 vast gedetacheerde medewerkers in dienst via detacheringsbureaus: 2 Project 
Engineers, 7 Operators en 1 Magazijnmedewerker.  
 

 

4.2  Leeftijdsopbouw vaste medewerkers per 31-12-2017 

 
 

 

2017 2016 2015 2014 2013
Personeelssterkte 63 62 56 49 44

Man 55 54 50 45 41
Vrouw 8 8 6 4 3

Gedetacheerden 10 6 10 6 4
Gemiddelde leeftijd 43 44 44 44 44
% Ziekteverzuim 5,32 4,55 2,21 1,89 0,41
% Vrouwen 13 13 11 8 7
% Verloop (Uit dienst) 7 2 8 4
% Ploegendienst 52 60 59 57 61

Totaal
Categorie Operations Maintenance Kantoor # Medewerkers # Mannen # Vrouwen % Medewerkers
20-29 6 3 2 11 9 2 17%
30-39 9 2 5 16 14 2 25%
40-49 5 1 4 10 8 2 16%
50-59 11 6 4 21 19 2 33%
60-67 4 1 5 5 8%

35 12 16 63 55 8 100%
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De Arbo-dienstverlening zoals verzuimbegeleiding en PMO’s (periodiek medische onderzoeken) 
wordt uitgevoerd door Absentum Arbo. 

 
Ziekteverzuim 2017   5,32 %  
Verzuimduur 2017 in dagen  898 
 

 

4.3  Opleidingen in 2017 
 
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 2017 zijn hieronder vermeld. 
     

 
 
 
 
 
 

 

Cursus Deelnemers 

Veilig hijsen/aanslaan van lasten 41 
Heftruck 15 
Hoogwerker 14 
NEN 3140 VP 6 
Werken aan flensverbindingen 4 
BHV herhaling 3 
Periodiek Onderhoud 2 
Hydrauliek & Pneumatiek 2 
Bedrijfskunde voor HR 1 
Vertrouwenspersoon 1 
Engels 1 
Vapro B 3 
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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: 
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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 2017 een bijdrage heeft gegeven waren o.a.: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Doel Sponsoring 
Scheldekat Benodigdheden voor kittens 
Tennisvereniging ’s-Heer Abtskerke Sponsoring tennisvereniging 
Muziekvereniging ONDA Sponsoring muziekvereniging 
Voetbalvereniging Nieuwland Kampeerweekend jeugd 
Korfbalvereniging Swift Middelburg Sponsorbijdrage Giga Kangoeroe dag 
Stichting Jayden Spinningmarathon 
Wielercomité ’s-Heerenhoek EPZ Omloop van Borsele 
Stichting Wensambulance Sponsorbijdrage stichting 
VSV Marathon Basketbal Sponsoring basketbalvereniging 
Ringrijdersvereniging Nieuwland Ringrijdersvereninging Nieuwland 
Basketbalvereniging Souburg Jeugdkamp 
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In 2017 zijn in totaal  144,585 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 2017, een bedrag van € 26,1 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 Sloop filtergebouw 
 
In 2017 is het filtergebouw gesloopt. De keuze voor sloper is 
gevallen op firma Sagro. 
Er lag hier best een uitdaging qua slopen voor Sagro omdat er 
besloten is om de verdiepingsvloer in het gebouw als dak te gaan 
gebruiken. Alle onderdelen moesten dus doormiddel van kranen 
naar beneden gehesen worden. 
In het gebouw zaten div. bochtstukken die mogelijk radioactief 
materiaal bevatten en diverse asbest pakkingen die apart 
afgevoerd moesten worden. 
 
Het eerste werk wat gedaan moest worden was het leegmaken 
van de silo’s in het gebouw. Eind 2016 heeft firma Peeters de circa 
50 silo’s met vervuild aluinaarde leeggezogen en uit gezeefd. De 
aluinaarde is verscheept naar IJsland om daar te verwerken. 
 
 
In het voorjaar van 2017 is Sagro begonnen met de sloop en heeft als eerste de gevelbeplating 
weg gehaald. Daarna zijn de 25 silo’s aan de kant van de expeditie uit het gebouw gesloopt en 
deze vervolgens aan stukken geknipt en afgevoerd. Vervolgens het dak voor de helft weg gesloopt 
en de stalen kolommen tot op de verdiepingsvloer afgebrand. 
Na de zomer is Sagro aan de kant van de zandvlakte verder gegaan met slopen. Als eerste zijn de 
silo’s er weer uitgehaald en afgevoerd, daarna is het dak eraf gehaald en als laatste zijn de 
spanten/kolommen weer afgebrand tot aan de verdiepingsvloer. 
 
Het dak/verdiepingsvloer is schoongemaakt, grote gaten en doorvoerluiken zijn opgelast en 
voorzien van stalen platen en kleine kieren zijn dicht gekit. Beide kopse kanten zijn aangesloten op 
de naastgelegen gebouwen en er is een reling geplaatst zodat er veilig op het dak gelopen kan 
worden. Zodra het dak volledig waterdicht is kan de ruimte eronder gebruikt worden voor de opslag 
van anoden. 
 
Er is ruim 1800 ton staal vrijgekomen bij de sloop van het filtergebouw. 
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8 IMVO 
 
De metallurgische sector start de onderhandelingen voor een convenant internationaal 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Bedrijven, de branche, overheid en 
maatschappelijke organisaties, zoals de vakbonden en ontwikkelingsorganisaties, geven 
daarmee invulling aan internationale richtlijnen over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. De convenantaanpak richt zich op langetermijneffecten. De maatschappij 
verwacht in toenemende mate dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor alle aspecten 
in hun keten. Daarvoor is krachtenbundeling en samenwerking noodzakelijk. 
 

 
 
De sector wil goed in beeld hebben waar de mogelijke risico’s zitten op schending van 
mensenrechten en aantasting van het milieu. Door dit gezamenlijk in een convenant af te spreken, 
kunnen ook mogelijke misstanden collectief worden aangepakt. Convenanten zijn de Nederlandse 
aanpak om het bedrijfsleven aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en 
andere richtlijnen te laten voldoen. In 2021 treedt een EU-verordening in werking die grote 
importeurs van metalen (goud, tin, wolfraam en tantalium) verplicht gedegen onderzoek te doen 
naar de herkomst ervan. Door middel van een convenant bereidt de sector zich onder andere 
hierop voor. Daarnaast is de Nederlandse overheid verplicht om te voldoen aan de UN Guiding 
Principles on Business and human Rights (UNGPs).  
 
Tot aan de bron 
De Nederlandse metallurgische industrie importeert een groot deel van de primaire grondstoffen 
die zij gebruikt. Wereldwijd zijn er verbanden tussen de metaalsector en risico’s zoals 
milieuvervuiling, kinderarbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid en schending van de rechten van 
inheemse volken. De sector streeft ernaar risico’s te voorkomen in de materialenketen, 
bijvoorbeeld in de mijnbouw of bij productielocaties. 
 
Risico’s in beeld 
Een aantal bedrijven is al bezig op dit gebied. De sector constateert dat er nog gaten in de aanpak 
zitten. Door de IMVO-risico’s goed in beeld te brengen, krijgt de Nederlandse sector zicht op waar 
de risico’s zitten in haar eigen keten. Naast primaire grondstoffen verwerkt de Nederlandse 
basismetaalsector ook secundaire grondstoffen, zoals metaalschroot. Ook deze materialenstroom 
en de daarmee verbonden mogelijke verbeterpunten wil de sector graag in kaart brengen via het 
convenant. Gezamenlijk kan de sector met andere belanghebbenden gericht actie ondernemen. 
Als blijkt dat een aantal bedrijven met dezelfde leverancier zaken doet, kan collectief aan 
verbeteringen worden gewerkt. Een convenant helpt de sector verdere stappen te zetten.  

http://www.centuryvlissingen.nl/
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Recycling belangrijk 
De Nederlandse metallurgische industrie werkt samen met andere stakeholders aan de opzet van 
een meer circulaire economie in Nederland. De verwerking en inzet van secundaire grondstoffen, 
zoals metaalschroot, is daar een belangrijk onderdeel van. Dat draagt bij aan minder risico’s bij het 
winnen van primaire grondstoffen. 
 
Grote sector 
De metallurgische industrie in Nederland maakt ongeveer 3% van de Nederlandse industrie uit. 
Het merendeel bestaat uit MKB-bedrijven. Het gaat vooral om bedrijven die basismetalen leveren 
aan tal van andere bedrijfstakken zoals de automobielindustrie, de bouw, chemie, ruimtevaart en 
elektronica. Ook de verwerking en inzet van metaalschroot gebeurt door deze sector. 
 
Zesde convenant 
Als de metallurgische industrie een convenant sluit, wordt dit het zesde IMVO-convenant. Voor de 
sectoren textiel, banken, goud, bosbouw en plantaardige mineralen zijn al convenanten gesloten. 
Bij verzekeringen, pensioenen, natuursteen, sierteelt en voedingsmiddelen zijn convenanten in 
voorbereiding. 
 
Deelnemers 
Aan het metaalconvenant nemen de volgende partijen deel: Bettercoal, CNV, FNV, Global March 
against Child Labour, IUCN NL, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, Tata Steel Nederland, UNICEF NL en de Vereniging Nederlandse 
Metallurgische Industrie (VNMI). 
Ook zijn ActionAid Nederland, FME, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Terre des 
Hommes en Wo=Men betrokken bij het convenant. 
De Sociaal Economische Raad begeleidt het metaalconvenant. Dit gebeurt in lijn met het SER-
advies hierover uit 2014. 
 
 

 

http://www.centuryvlissingen.nl/
https://www.ser.nl/
https://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2014/imvo-convenanten.aspx
https://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2014/imvo-convenanten.aspx
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