Een goed begin van 2015
Allereerst spreek ik graag de wens uit dat we er met z’n allen weer een fantastisch jaar van kunnen maken!
Dan natuurlijk een speciaal welkom voor onze nieuwe collega’s van Nedstaal. Ik ben er trots op dat jullie
voortaan onderdeel uitmaken van Andus Group. Vandaar ook dat deze Andustry news helemaal in het teken
staat van dit mooie bedrijf.
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Verder met Hoogwaardige
technologie
Het laatste kwartaal van 2014 zal Wiebe van den Elshout, directielid van Andus Group, niet snel vergeten. Van het ene moment op het andere
bevond hij zich in Alblasserdam in plaats van Vianen. In no time stond men voor de beslissing of Andus Group het bedrijf Nedstaal kon laten doorstarten. En vervolgens ging hij als interim-directeur het bedrijf herstructureren. Hij geeft een indruk …
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Profiel van Nedstaal
Nedstaal produceert hoogwaardig

te behouden, boekt de klant belang-

mijnbouw- en automotive industrie.

staal van kwaliteitsschroot. Het

rijke tijd- en energiewinst.
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een belangrijke grondstof in de
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Het belang van de maakindustrie
Nedstaal in Alblasserdam is een

maakindustrie die belangrijk is

bijzonder bedrijf. Het is naast Tata

voor ons land. In de recessie van
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Management Team.

basisindustrie van Nederland. Pure

Nedstaal: een rooskleurige
toekomst
Direct nadat de besprekingen tussen de curator en Andus Group waren gestart over de doorstart van Nedstaal – zonder dat er nog enige zekerheid
was – is de verkoopafdeling op zijn post gebleven om de klanten zo goed mogelijk van informatie te kunnen blijven voorzien. De Sales Managers
Robert Donsen en Johan Taekema vertellen over deze belangrijke periode en de toekomst.
“Onze klanten vertrouwen al jaren

industriële groep die weet waar het

tijd van slechts twee tot vier weken.

op ons. We hebben een belangrijke

om draait in de maakindustrie. Dat

Dit betekent dat onze klanten zelf

relatie met elkaar, want laten we

ziet men als heel positief, want voor

weinig voorraad hoeven te houden

wel zijn: hun productie is afhan-

hetzelfde geld was er een investe-

wat hun kosten drukt. Maar dat is
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Want als je als klant bijvoorbeeld
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pels bestelt, kun je binnen die
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sterk is, wordt beschouwd als een
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trouwbaarheid. Maar Wiebe van

grote pre.”
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den Elshout was direct heel duide-
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productie zo snel mogelijk weer te
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laten draaien en hij vroeg ons om

tevreden en wij ook. We kunnen
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bereikbaar te blijven zodat wij de

nu doorgaan met de uitbouw van

tief tegemoet. We gaan vol energie

klanten konden geruststellen. Dat

Nedstaal. Want het is een prachtig

proberen onze klantenkring uit

pakte goed uit. Zeker nadat we ook

bedrijf met genoeg potentieel. Er is

te bouwen. Bijvoorbeeld richting

daadwerkelijk die vliegende door-

echt markt voor ons kwaliteitsstaal

Oost-Europa. Daar is zeker behoefte

start maakten.”

en de manier waarop we werken.

aan staal van de kwaliteit die wij

De kracht van dit bedrijf is gelegen

leveren, ook al staan die landen

Enthousiast over Andus Group

in de schaalgrootte en f lexibiliteit

zelf bekend om hun staalproductie.

“We hebben mede hierdoor van

van onze productie. De grotere

Daarnaast willen we nauwer gaan

alle klanten het vertrouwen terug-

staalproducenten zijn de moeilijke

samenwerken met onze bestaande

gekregen en dat is natuurlijk

marktomstandigheden te lijf gegaan

klanten, nóg meer toegevoegde

grandioos. Iedereen was verbaasd

door schaalvergroting. Dit betekent

waarde leveren. Denk daarbij aan

dat we na twee weken weer volop

dat hun productie volledig is afge-

productontwikkeling en het modi-

in productie waren. Slechts bij

stemd op grote afnamevolumes van

ficeren van kwaliteiten zodat ons

enkele klanten hebben we een

standaardkwaliteiten. Als gevolg

staal optimaal geschikt is voor het

minimale levertijdvertraging opge-

daarvan hebben ze ook lange

verdere verwerkingsproces bij de

lopen. Daarbij zijn onze klanten

levertijden. Nedstaal daarentegen

klant. Dan heb je het pas écht over

ook enthousiast dat Nedstaal nu in

produceert relatief kleine ‘charges’

maatwerk!”

handen is van Andus Group. Een

van zo’n 30 – 35 ton met een lever-
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Fantastisch, dat vloeibare staal
Een faillissement is een ingrijpende gebeurtenis voor medewerkers.
Want opeens is alle zekerheid weg. Adriaan Eijkelenboom, gieter in de
staalfabriek, en André Sprangers, niet-destructief onderzoeker in de
walserij van Nedstaal, kunnen daar nu uit eerste hand over meepraten.
Maar het valt meteen op dat ze weer goedlachs aan tafel zitten …
“We werden compleet verrast door

bedrijf stonden om te horen dat er

het faillissement. Volgens ons

een doorstart kwam. We sprongen

draaiden we beter dan ooit tevoren.

gewoon een gat in de lucht, zo fijn

Er lagen stapels werk, we moesten

om dat goede nieuws te horen. Ja,

zelfs overuren draaien om alles

natuurlijk is het wel even zwaar dat

op tijd te kunnen leveren. En dan

je afscheid moest nemen van een

lees je opeens op de site van het

aantal collega’s, maar 200 van ons

AD dat er uitstel van betaling is

hebben toch maar mooi hun baan

aangevraagd. Twee dagen later is

kunnen houden. Anders stonden

het bedrijf failliet en is het UWV

we allemaal op straat. En het is

je nieuwe baas. Heel bizar.” Met

sowieso geweldig dat dit bedrijf

name Adriaan zag de toekomst

behouden blijft. Zo’n supermooi

zwaar in: “Wat wil je? We hebben

productieproces, fantastisch dat

sinds acht maanden een kindje

vloeibare staal, het vuur en geweld,

vliegtuig bezwijken. Daar denk ik

z’n allen ertegenaan. En je merkt

en op dat moment had ik twee

allemaal heel bruut.” En André

wel aan als ik ieder blok staal uit

nu al dat het prettiger werkt dan

huizen omdat mijn oude huis nog

voegt eraan toe: “En het is ook nog

de productie ultrasoon onderzoek

voorheen. De sfeer is goed en we

niet verkocht was. Dan ga je je wel

eens hartstikke belangrijk wat we

om te kijken of het wel aan de

worden serieus genomen. Je merkt

zorgen maken.”

doen. Daar staan veel mensen in

vereiste kwaliteit voldoet. Ja, we

dat de nieuwe leiding naar ons open

eerste instantie misschien niet

hebben hier een 100% controle.”

staat en dat ze luisteren. Alle verbe-

Supermooi

bij stil, maar als wij ons werk niet

“Wat eigenlijk net zo bizar was, dat

goed doen, kan er opeens wel een

Helemaal goed

komt helemaal goed met Nedstaal,

we een week later al weer op het

vitaal onderdeel van een auto of

“We gaan nu weer gas geven, met

daar zijn we van overtuigd.”

terideeën zijn welkom. Dus ja, dat

De Andus divisies

Sinds 1 december 2014 werkt Andus Group volgens de volgende divisiestructuur:

Manufacturing

Services & Maintenance

Contracting

FIB Industries

Gouda Feuerfest Deutschland GmbH

Armada Janse

Process equipment, branders en

Verkoopkantoor voor vuurvaste materialen

Lichtreclame en -objecten, reclamemasten

(kelder)bierinstallaties

Gouda Vuurvast Belgium

en bewegwijzering

Gouda Refractories

Levering en installatie van vuurvaste materialen

Armada Mobility

Vuurvaste materialen

Gouda Vuurvast Services

Buitenmeubilair en informatiesystemen

Nedstaal Special Steel

Levering en installatie van vuurvaste materialen

Hoogwaardig staal

ISS Projects

Van Voorden Castings

Personeelsbezetting voor constructie- en

Industrieel gietwerk, scheepsschroeven

vuurvaste projecten

HSM Offshore

en schroef bladen

Lengkeek Staalbouw

Multidisciplinaire projecten voor de offshore

voor het Openbaar Vervoer

Armada Rail
Componenten in de rail-inframarkt

olie- en gasindustrie

Onderhoud-georiënteerde staalbouwcontractor

HSM Steel Structures

Van Voorden Maritime

Bruggen en sluizen

Reparatie van scheepsschroeven

RijnDijk Construction
Multidisciplinaire (staal)constructieprojecten

Andustry news IS
EEN UITGAVE VAN ANDUS GROUP

Andustry news verschijnt diverse malen
p e r j a a r. H e t b l a d b e o o g t z o w e l
werknemers als klanten en
toeleveranciers op de hoogte te
houden van ont wikkelingen binnen
Andus Group.
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