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1 Inleiding 
 
1.1 Terugblik op 2020 
Terugkijkend op 2020 is de conclusie dat Century Aluminum Vlissingen B.V. weer een 
uitstekend jaar heeft gehad, waarin bijna alle doelstellingen gehaald zijn. Tegelijkertijd is 
2020 ook een heel vreemd jaar geweest met de corona uitbraak die in China begonnen 
was en zich daarna razendsnel via Italië ook over Europa verspreidde. Onze fabriek 
heeft dit echter goed door staan met slechts een enkeling die in quarantaine moest, een 
aantal die zich moesten laten testen en een enkeling die inderdaad ziek werd, met 
milde verschijnselen. Daarnaast hadden we (gelukkig) geen steun nodig op financieel 
vlak om deze crisis door te komen en konden we al ons personeel behouden. Wel 
werden er diverse maatregelen genomen om verspreiding en besmetting te voorkomen. 
Op het gebied van veiligheid werd het jaar helaas met één ongeval afgesloten. Een 
slijptol die uitschoot, met hechtingen tot gevolg. Kwalitatief hebben we weer 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 iets meer dan 
plan. Dit is in totaliteit binnen de budgetten gedaan. In 2020 hebben we een scherpe 
daling gezien van de energie prijzen. Dit vanwege vraaguitval veroorzaakt door Corona, 
nu zien we weer het omgekeerde. 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 energiegebruik (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 één van de redenen waarom we het beter dan de 
concurrentie doen. In 2020 waren er geen nieuwe projecten, want dit werd vanwege alle 
onzekerheid stopgezet. In afgelopen jaren was er al veel geïnvesteerd en gelukkig 
waren we in een positie waarbij een korte pauze wel te overkomen was.  In voorjaar en 
zomer daalden de prijzen van aluminium significant, maar gelukkig herstelde dit zich 
ook weer met een opwaartse trend in de maanden erna. Dus nogmaals gezien de 
problemen veroorzaakt door het corona virus en de impact hiervan op de zorg, de 
economie, de financiën in Nederland en de wereld, hebben we het heel goed gedaan. 
 
1.2 Vooruitblik op 2021 
Het jaar 2021 heeft weer nieuwe uitdagingen. Gelukkig zijn er inmiddels diverse vaccins 
en halverwege het jaar is een merendeel van de bevolking gevaccineerd. Gevolg is o.a. 
veel minder druk op de zorg, samenleving, economie die weer open is en normalisatie. 
Voor ons  zijn de prijzen van aluminium verder verbeterd, maar een aantal grondstoffen 
en energie/CO2 is daarentegen ook sterk in kostprijs gestegen. De uitdagingen blijven, 
maar deze zijn wel weer normaler aan het worden. Budgetten voor diverse verbeteringen 
(stofreductie A1, lab equipment, nieuwe airco’s fabriek/kantoren) en groot onderhoud 
(vervangen vuurvast bakoven) zijn goed gekeurd. Zoals altijd, het motto “we doen het 
veilig of we doen het niet” blijft van kracht. 
 
Juni 2021 
 
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 2020 waren er geen ongevallen met verzuim, één ongeval zonder verzuim en twee EHBO 
meldingen. 
 
Het ongeval zonder verzuim betrof een contractor die een draaiende slijptol tegen zijn been kreeg. 
 
Op 31 december 2020 stond het totaal aantal ongevalsvrije dagen zonder verzuim op 235 dagen. 
Het totaal aantal ongevalsvrije dagen met verzuim stond op 1.481 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. 
 
 2020 2019 2018 2017 2016 
Aantal ongevallen met verzuim 0 1 0 0 1 
Aantal dagen tussen laatste en voorlaatste ongeval 
met verzuim 1 384 384 384 443 

Aantal dagen zonder ongevallen per einde jaar 235 186 420 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 2020 zijn er in totaal 17 pinpoints 
gerealiseerd. Een lager aantal als de jaren 
ervoor. Dit is deels te verklaren doordat in 
2020 de focus van een deel van de 
pinpoints op COVID-19 lag. 
Het merendeel van de gerealiseerde 
pinpoints lag bij de afdeling maintenance. 
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3.3  Bijna ongevallen en Root Cause Investigations 
 
 
Er zijn in 2020 in totaal 179 bijna 
ongevallen, verbetervoorstellen en 
schades gemeld. Deze meldingen 
helpen mee aan het voorkomen van 
ongevallen of schades in de toekomst.  
Het totale aantal melding was iets lager 
dan in 2019 (204) maar voldoende. 
 
Het aantal schades in 2020 was lager 
dan in 2019, totaal 31.  
 
De onderzoeksmethodiek die bij Century inzake (bijna)ongevallen en schades wordt toegepast 
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.  
 
In totaal zijn er elf root cause analyses uitgevoerd. 
 

3.4 Milieu 
 
In 2020 zijn er zeven meldingen gemaakt naar de overheid, allen gerelateerd aan bypass situaties 
betreffende de loogwasser. 
Na een incident in 2019 is met de overheid afgesproken om geplande (onderhouds-) 
werkzaamheden aan de loogwasser waarbij een bypass situatie kan ontstaan vooraf bij hen te 
melden. De maximaal vergunde bypass uren zijn in 2020 niet overschreden. 
  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 COVID-19 
Vrijwel het gehele jaar 2020 stond in het teken van COVID-19. Century Aluminum Vlissingen 
heeft met betrekking tot dit onderwerp de richtlijnen, zoals deze door de overheid zijn opgesteld, 
opgevolgd.       

http://www.centuryvlissingen.nl/


Sociaal Jaarverslag 
 

 
Sociaal Jaarverslag 2020  Century Aluminum Vlissingen BV Pagina 7 van 16 
www.centuryvlissingen.nl 

4 Personeel & Arbo 

4.1 Personeelsdata 
 
Op 31 december 2020 had Century Vlissingen 72 vaste medewerkers in dienst. Er zijn 5 nieuwe 
medewerkers aangenomen. Van de 72 vaste medewerkers werken 55 medewerkers in een fulltime 
dienstverband en 17 medewerkers in een parttime dienstverband waarvan 8 vrouwen en 9 mannen. 
De verhouding in % tussen de ploegendienst en dagdienst is 58/42. 
 
In 2020 zijn er 5 vast gedetacheerde medewerkers in dienst via detacheringsbureaus: 4 operators 
en 1 receptioniste. 
 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Personeelssterkte 72 69 68 63 62 56 49 44 

Man 64 60 59 55 54 50 45 41 
Vrouw 8 9 9 8 8 6 4 3 

Gedetacheerden 5 5 6 10 6 10 6 4 
Gemiddelde leeftijd 44 44 42 43 44 44 44 44 
% Ziekteverzuim 5,9 4,55 5,2 5,32 4,55 2,21 1,89 0,41 
% Vrouwen 13 13 13 13 13 11 8 7 
% Verloop (Uit dienst) 3 6 12 7 2   8 4 
% Ploegendienst 58 57 60 52 60 59 57 61 

 

4.2  Leeftijdsopbouw vaste medewerkers per 31-12-2020 

 
 

 
 
  

Totaal
Categorie Operations Maintenance Kantoor # Medewerkers # Mannen # Vrouwen % Medewerkers
20-29 9 1 1 11 11 15%
30-39 15 2 4 21 18 3 29%
40-49 4 2 5 11 8 3 15%
50-59 7 2 9 18 16 2 25%
60-67 9 1 1 11 11 15%

44 8 20 72 64 8 100%
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De Arbo-dienstverlening zoals verzuimbegeleiding en PMO’s (periodiek medische onderzoeken) 
wordt uitgevoerd door Bedrijfsartsen5. 
 

Ziekteverzuim 2020   5,9%  
 Roosteruren in 2020   127.324 
 Verzuimuren in 2020   7515 
 

4.3  Opleidingen in 2020 
 
Century Aluminum 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. 
 
Vanwegen COVID-19 zijn er minder opleidingen gedaan dan normaal. 
 
De belangrijkste behaalde opleidingen in 2020 zijn hieronder vermeld. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cursus Aantal 

Veilig hijsen 39 
Heftruck 5 
VCA Vol 4 
ADR Awareness 2 
BHV 1 
Elektrisch schakelen 1 
Frequentieregelaars 1 
Hoogwerker 1 
Hydrauliek & Pneumatiek 1 
Industriële automatisering 1 
IV-WV hs-ls 1 
Milieucoördinator 1 

http://www.centuryvlissingen.nl/
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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 Vlissingen ook haar verantwoordelijkheid nemen om 
scholieren daadwerkelijk op te leiden in techniek, o.a. via het beschikbaar stellen van stageplaatsen. 
 
Century Aluminum 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 Aluminum Vlissingen in 2020 een bijdrage heeft 
gegeven waren o.a.: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Doel Sponsoring 
Stichting Wielercomité ‘s-Heerenhoek Omloop van Borsele 
S.V. Nieuwdorp BSC toernooi Nieuwdorp 
Koor The Revivals Jubileumjaar vereniging 
Stichting Dorpsraad Nieuwdorp Mini-speeltuin Nieuwdorp 
Carnavalsvereniging de Gabbepappers Algemene sponsoring 
Korfbalvereniging Swift Grondplaten voor korfballen 
De Mikke Algemene sponsoring 
Tennisvereniging De Poel Bordsponsor 
Stichting Dierenwelzijn Algemene sponsoring 
IJsselmeer Challenge Challenge voor gehandicapten 

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

  
 
In 2020 zijn in totaal 161.949 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 
 
Century Aluminum Vlissingen heeft, vanaf juli 2012 tot eind 2020, een bedrag van ruim € 46 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 Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

7.1  Waarom IMVO? 
 
Century Aluminum Vlissingen neemt deel aan het IMVO convenant van de Nederlandse 
metaalindustrie, samen met NGO’s en Ministeries van BUZA en Economische zaken.  
Secretariaat en coördinatie worden uitgevoerd door de Sociaal Economische Raad (SER) 
Doelstelling is arbeidsomstandigheden en milieu (People and Planet) te verbeteren in de ketens 
waarin wij opereren.  
Dat is als klein individueel bedrijf heel lastig, maar als gezamenlijke Nederlandse en Europese 
metaalindustrie kunnen we samen meer invloed uitoefenen op partijen die deze omstandigheden in 
de ketens wel kunnen verbeteren, zoals bijv. (lokale) overheden, vakbonden, bedrijven, industrieën.  
 
Mogelijke risico’s zijn o.a. in Afrika vanwege het delven van vele grondstoffen die benodigd zijn voor 
productie van diverse metalen. Met name illigale en kleinschalige mijnbouw is een groot risico omdat 
daar, in tegenstelling tot mijnen van internationale bedrijven, weinig stricte procedures en 
voorschriften zijn en weinig geld en aandacht wordt besteed aan veiligheid, milieu en 
arbeidsomstandigheden. Voor Century Vlissingen is dit niet van toepassing (zie paragraaf 7.2) 
 
IMVO convenanten zijn onstaan na het ongeval in Rana Plaza in Bangladesh in 2013 waarbij een 
fabriek instortte en 1134 mensen om het leven kwamen en 2500 mensen gewond raakten. 
Rana Plaza bevatte vooral textielfabrieken, waar ongeveer 5000 mensen werkten. De fabrieken 
produceerden onder meer voor Benetton, Mango, Primark en Walmart.  
De Nederlandse overheid is het gesprek aangegegaan met deze opdrachtgevers van de 
textielbedrijven om duidelijk te maken dat de uiteindelijke opdrachtgever een verantwoordelijkheid 
heeft voor heel haar keten en waar mogelijk haar invloed kan uitoefenen om omstandigheden ten 
goede te veranderen. Sinsdien zijn de IMVO convenanten ook voor andere industrieen gestart, zoals 
textiel, banken, metaal,etc. 
 
Rana Plaza, Bangladesh, 2013 
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Kleinschalige ambachtelijke mijnen in Afrika 
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7.2  Due dilligence activiteiten Century Aluminum Vlissingen 
 
Om het IMVO beleid voor Century Vlissingen vorm te geven zijn onderstaande stappen te zetten: 
 
1. Maturity assesment: Hierbij kijk je door middel van het invullen van een vragenlijst hoever je bent 

met de implementatie van je IMVO beleid. 
Onze rating is in 2020 gestegen van Improving naar Established per einde 2020. 

 

 
 
 

2. Maturity improvement plan: Beschrijven waar je kunt verbeteren en een plan maken om dit uit te 
voeren. Acties 2021:  

• Due dilligence resulaten publiceren in het sociaal jaarverslag (Q3-2021) 
• Due dilligence beleid publiceren op de Vlissingen website (Q3-2021) 
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3. Supply chain Due dilligence:  
• Identificeer potentiele IMVO risico’s in de leveranciersketen van grondstoffen 
• Gebruik makend van een individuele heatmap (welke risico’s komen voor jou in welke 

gebieden het meeste voor) en indien nodig door middel van raadplegen van de 
grondstoffenscanner (overzicht van IMVO secretariaat met daarin een consolidatie van 
risico-analyses van deelnemende partijen en relevante marktinformatie omtrent risico’s 
in de ketens van de metaalindustrie) 
Stel dat een bedrijf via haar leveranciersketen producten koopt uit een bepaald gebied in de wereld 
dan kan geraadpleegd worden welke bekende potentiele risico’s daaraan verbonden kunnen zijn 
(denk bijv. aan: illegale mijnbouw, kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden, loon onder het 
regionale bestaandsminimum, milieurisico’s) 

 
4. Individuele heat map:  

Grondstof:  Calcined Petroleum Coke 
− Landen:    UK, Duitsland, USA 
− Oorsprong van materiaal: Oliemaatschappijen 
− Potentieel IMVO risico:  Nihil 

 
Grondstof:  Packing coke: 

− Landen:    Duitsland 
− Oorsprong van materiaal: Oliemaatschappijen 
− Potentieel IMVO risico: Nihil 

 
Grondstof:  Koolteerpek (Coal tar Pitch) 

− Landen:    Belgie 
− Oorsprong van materiaal: Staalbedrijven 
− Potentieel IMVO risico: Nihil 

 
Grondstof:  Anode resten (Butts) 

− Landen:    IJsland 
− Oorsprong van materiaal: Aluminiumbedrijf / Eigen bedrijf (circulair) 
− Potentieel IMVO risico:  Nihil 

 
Materiaal:  Refractory materials 

− Landen:    West Europa, India 
− Oorsprong van materiaal: Vuurvast producent 
− Potentieel IMVO risico:    

o West Europa – Nihil 
o India: Dit land is de laatste jaren in de publiciteit 

geweest vanwege o.a. slechte behandeling van 
vrouwen.  

Genomen acties India: 
− De leverancier is 2x geaudit (fysiek bezocht) door in totaal 4 medewerkers van Century 

Vlissingen. Hierbij zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.  
− Het volgende is vastgelegd in alle inkoopcontracten en algemene inkoopvoorwaarden: 

o De leverancier is verplicht om te voldoen aan de richtlijnen van de Verenigde Naties 
inzake mensenrechten en bedrijfsleven en de OESO-richtlijnen voor (multinationale) 
ondernemingen. 

o De leverancier committeert zich tot het doen van risicoanalyse in haar ketens en streeft 
ernaar om  positieve impact te hebben op mensenrechten, arbeidsomstandigheden en 
milieu. 

http://www.centuryvlissingen.nl/

	1 Inleiding
	1.1 Terugblik op 2020
	1.2 Vooruitblik op 2021

	2 HSE Beleidsverklaring (Health, Safety & Environment)
	2.1 HSE beleidsverklaring – Century Aluminum Vlissingen
	2.2 Veiligheid en gezondheid
	2.3 Milieu
	2.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

	3 Veiligheid
	3.1 Safety Scorecard
	3.2  BBS - Behaviour Based Safety
	3.3  Bijna ongevallen en Root Cause Investigations
	3.4 Milieu
	3.5 COVID-19
	4.1 Personeelsdata
	4.2  Leeftijdsopbouw vaste medewerkers per 31-12-2020
	4.3  Opleidingen in 2020

	5 Communicatie
	5.1  Stimulering van scholieren in het kiezen van technische beroepen
	5.2  Sponsoring / goede doelen

	6 Operations
	6.1  Operationele uitgaven in de lokale economie

	7 Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)
	7.1  Waarom IMVO?
	7.2  Due dilligence activiteiten Century Aluminum Vlissingen


