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In mei zijn onze jaarcijfers 2013 gepresenteerd. Het was weer een goed jaar.
Een jaar van gelijkblijvende omzet en
winst. Daar zijn we in deze tijd prima
tevreden mee. Ook 2014 zal een stabiel
jaar zijn. Sommige werkmaatschappijen presteren boven verwachting,
maar helaas zijn er ook die het moeilijk
hebben. Vooral de bedrijven die zich
voornamelijk richten op Nederland.
Omdat onze groep het grootste deel
van de omzet uit het buitenland haalt,
gaat het gemiddeld genomen goed.
Dit alles is terug te lezen in ons jaarverslag, waar we altijd veel aandacht
aan besteden in het kader van open
en transparant communiceren. Ik
nodig iedereen daarom graag uit om
het verslag, inclusief Nederlandstalige
samenvatting, te downloaden van de
website. Als in 2015 de economen
gelijk gaan krijgen, zal dat zeker een
positieve bijdrage leveren aan de
verdere ontwikkeling en groei van
Andus Group.
Ik wens iedereen een hele fijne
vakantie. En voor hen die moeten doorwerken op onze talrijke projecten komt
de vakantie dan wat later in het jaar.
Een zomerse groet,

ANDUS GROUP

Tom van Rijn
Directievoorzitter
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Vakmanschap en beleving
In de productie van FIB Industries wordt nu hard gewerkt aan een vat. Op zich niets bijzonders zou je zeggen, totdat je het ziet. Met een wanddikte
van 65 mm, flenzen van 520 mm dikte en een gewicht van 68 ton, is het een indrukwekkend geheel. Zoals zoveel van de producten die de poorten
van FIB verlaten. Puur vakmanschap waarmee het bedrijf zich aan de top van de internationale apparatenbouw heeft gevestigd. Met bevlogenheid.
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Onder hoge druk
Veel fabrieken zoals raffinaderijen, aluminiumsmelterijen en afvalverbrandingsinstallaties zijn dag en nacht in bedrijf. Eens in de zoveel jaar moet
er echter groot onderhoud gepleegd worden, wat betekent dat de fabriek stilgelegd moet worden. Het productieverlies tijdens zo’n fabrieksstop is
enorm kostbaar. Afhankelijk van het soort installatie kunnen de kosten oplopen tot miljoenen euro’s per dag! Voor dergelijke bedrijven is het dus
van het grootste belang dat de installatie zo lang mogelijk blijft draaien zonder noodzakelijk onderhoud en dat een onvermijdelijke fabrieksstop zo
kort mogelijk duurt. De Gouda-bedrijven stellen alles in het werk om hieraan bij te dragen.
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Tijd is geld
Zoals beschreven in het artikel ‘Onder hoge druk’, kost stilstand van een fabrieksinstallatie veel geld. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor afvalverbrandingsovens. Gouda probeert de stilstand zo kort mogelijk te houden. Toch heeft een nieuwe betonnen bekleding van een oven nu eenmaal tijd
nodig om goed en geleidelijk uit te harden. Kan dat niet sneller?
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Tijd in uren

Heerlijk als alles
volgens plan verloopt
In mei 2013 schreven we in Andustry News over de opdracht die HSM Offshore had gekregen van Shell UK voor de levering van de Leman Compression
Module. In augustus zal dit immense bouwwerk de kade van HSM verlaten. Dat komt goed uit, want inmiddels worden de productiehallen weer gevuld
dankzij de opdracht van Aker Solutions om twee process modules te fabriceren voor Talisman en een opdracht van Chevron Transportation om een
satellietplatform te produceren.
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Altijd op zoek naar verbetering
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bouwen in Afrika
Wie in 2017 op Julius Nyerere International Airport in Dar es Salaam,
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Andustry news IS
EEN U I T G A V E V A N A NDUS G R O U P
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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