
Twaron-pulpfabriek op volle capaciteit

Met gepaste trots wordt het uitbreidingsproject Twaron-pulp
officieel in gebruik genomen. Het omvatte uitbreiding en
automatisering van de "refiner" (opruwen van de vezelJ en de
aanmaak van grondstoffen en tenslotte vergroting van de
vliesdroogcapaciteit.
Er zijn woorden van dank van de bedrijfsleider, ir. P. Bassa,
aan alle betrokkenen. En een historische schets van general
manager, ir. W.R. van Rosmalen.
Tijdens het proefstadium van ongeveer drie jaar bij ARLA (op
FS) werd in 2-ploegendienst honderd ton per jaar geprodu-
ceerd. De installatie werd op I januari I988 ondergebracht
bij de lokatie en groeide uit tot een bedrijf dat in 5-ploegen-
dienst goed is voor een capaciteit van meer dan duizend ton
per jaar !

Het succes van Twaron-pulp als vervanging van asbest in bij-
voorbeeld frictiematerialen, maakte verdere uitbreiding van
de p rodu ktie-capaciteit noodzakelijk.

september 1990

CMC en milieu

De provincie Celderland verleent in september'90 voor de
CMC{abriek een nieuwe vergunning volgens de Wet
Luchtverontreininging, de Hinderwet en de Wet op de
Celuidshinder. Het 40 milJoen kostende renovatieprogra m ma
voor deze fabrlek kan nu worden afgerond.

oktober/november 1990

Drie business units verhuizen naar de lokatie

lnterne verhuizingen kennen we als een veel voorkomend ver-
schijnsel. Maar een gigantische operatie als het in gebruik
nemen van een nieuw, modern kantoorgebrouw door drie
business unlts (BU's) in twee weekends, komt niet regelmatig
voor !

En gigantisch was hetl In het kader van de Bu'organisatie,
waarbli bedriiven rechtstreeks aan business units zijn gekop'
peld, lag de keuze van onze lokatie door Industrial Fibers,
Aramid Fibers en lndustrial Nonwovens voor de hand. De vrij-
komende ruimte aan de Velperweg kon ook prima voor ande
re verhuizers worden ingericht.

Akzo Engineering tekende voor de architectonische vorm van
het gebouw, dat, links van de hoofdingang, de lokatie een
nieuw aanzien geeft.
De verhuizing, die zeer viot verliep, was voorbereid door de
heren P. Brouwer IBU l) en P. Cortemaker (van FS) en

Nieuwe behuizing vaar de business

units
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mevrouw C. Rangé {van BU Ol. Maandagmiddag na de ver-
huizing was iedereen weer aan het werk met funktionerende
telefoons en PC's.
Het gebouw werd op 14 december officieel ingewijd. Alle
medewerkers van de drie BU's en hun familieLeden werden
op zaterdag l5 december uitgenodigd voor een open dag.

december 1990

Nieuw laboratorium voor lndustrial Fibers Institute

Op deze datum wordt ook het geheel nieuwe laboratorium
van de BU lndustrial Fibers in gebruik genomên.
Hier worden toepassingen van industriële garens ontwikkeld
en getest. Het lab bevindt zich in het hoofdgebouw.

januari 199 1

Twijfels, maar ook aan passingsvermogen

In zijn nieuwjaa rstoespraa k besteedt lokatiedirecteur lr. W.J.
Fontijn bijzondere aandacht aan de veranderingen op de
lokatie in verband met de business unit-organisatje.

De dienstverlenende afdelingen de site services - zagen een
deel van hun taken en verantwoordelijkheden overgaan naar
de produktrebedrijven. "Na aanvankeLijke twijfels gaf een
ieder blilk van een groot aan passingsvermogen. Een bewijs
van de grote flexibiliteit en creativiteit in de organisatie."
Daarvoor kregen alle betrokkenen een groot compliment.
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februari 1991

Vertrek van een doorge-
winterde lokatiedirecteur

Op 1 februari 1991 draagt
de heer W. J. Fontijn de lei-
ding van de lokatie over aan
de heer W. Raes. De heer
T. Kuipers, lid van de divisie-
directie. komt met veel
genoegen op de lokaties.
"Hier gebeuren de dingen en
ook hier is veel in beweging.
In die beweging heeft de heer
Fontijn een groot aandeel
gehad. De divisie verliest een
in alle opzichten vaardige
lokatiemanager. ln de per-
soon van Werner Raes treedt
een zeer waardige opvolger
aan. Hij is niet alleen techni
cus, maar ook generalist. ".

Een van de aongebouwde strao-

1n zijn afscheidswoord geeft de heer Fontiln als definitie van loodsen na de storm van januori

zijn stijl als manager: "Leidinggeven is begeleiden en niet met 1990

de vuist op tafel".

maart I 99 1

Nederlands op de werkvloer

Voor 65 buitenlandse werknemers van uiteenlopende natio-
naliteiten gaat in februari '91 een taalprolect van start:
Nederlands op de Werkvloer. Het doel is deze medewerkers
instrueerbaar te maken. Dat wil zeggen dat zij in staat zijn
instructies te verstaan en te lezen, over het eigen werk en
funktioneren te spreken en mededelingen te begrijpen.
Daarnaast is het belangrijk dat zij persoonlijke zaken bij bij-
voorbeeld Personeelszaken of bij de bedrijfsarts, zelf af kun-
nen handelen.
Op 12 september worden met'gepaste trots de eerste diplo-
ma's uitgereikt.

juli 1 991

Regio lnkoop Arnhem

ln het kader van de reorganisatie zijn de activiteiten van de
Afdeling lnkoop voor een groot deel gedecentraliseerd.
Daartoe zijn regionale lnkoopgroepen gevormd. Sinds I juli
1991 is de Regio Inkoop Arnhem in het Sove-gebouw op de
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Kleefse Waard gehuisvest. De groep verricht alle inkoopacti'
viteiten voor Kleefse Waard. Arla en Akzo Center.

De afdeling bestaat uit zeventien medewerkers, waaryan
llefst 10 dames. Een verhouding die voor Kleefse Waard-
begrippen uitzonderlijk is.

oktober 1991

F-8 machine in gebruik genomen

Het gaat hier niet orn een nieuw type straaljager, maar om
een forse uitbreiding van de Colback-produktie in oktober
'91 . Daarvoor is een geheel nieuwe produktiestraat gebouwd
met een waarde van meer dan 16 miiioen gulden.

De heer C. van Lede, lid van de raad van bestuur, hoopte bil
het in werking stellen van deze indrukwekkende installatie,
dal deze een Cu den Vlies-machine mag tip.

Energie-opwekking schoner en milieuvriendelijker

Akzo gaat samen met de PCEM op het terrein van de Kleefse
Waard een warmte/krachtcentrale bouwen. Daartoe wordt
op 8 oktober'91 een gezamenlijke vennootschap opgerlcht
onder de naam: Wa rmte/ kracht-centrale Kleefse Waard VOF.

De centrale zal een vermogen hebben van ongeveer vijftig
megawatt. LiJ zaI naast warmte en electriciteit voor de loca-
tie ook electriciteit leveren aan het openbare net. Op de
lokatie in Ede is een soortgelijke installatie in aanbouw.
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november 1991

Oud-medewerkers steeds welkom

Op 1 en 8 november stroomde de gerenoveerde Havenkan-
tine weer vol met oud-medewerkers voor de iaarlijkse reLlnie.
Veel herinneringen worden er opgehaald en nieut{tjes worden
uitgewisseld.

december 1991

"De klant moet terugkomen, het produkt niet"

Uit de nieuwjaarstoespraak van lokatiedirecteur W.K. Raes:
"Onder verschillende namen wordt gewerkt aan verbetering
van de kwaliteit van het werk en van het funktioneren van
medewerkers en medewerksters. Oftewel: er ls een continue
ontwikkeling naar verbeterde zakelijke omgangsvormen."

De heer Raes is ervan overtuigd dat mensen meer willen en
meer kunnen dan men denkt. "Van die mogelijkheden dient
optimaal gebruik te worden gemaakt. Het gaat niet om har-
der of langer werken, maar om slimmer en effectiever inhoud
te geven aan de taak waarvoor men gesteld is. Dat leidt tot
een hogere waardering van de zijde van de klant, van de
maatschappij en van de medewerker zelf. Die klant kan ook
een collega of andere afdeling zijn. En de klant moet terugko-
men, het produkt niet l"
"De toekomst wordt ons niet geschonken; zij moet door ons
zelf gemaakt worde n ".

januari 1992

Terug naar de basis

ln 1967 werd een deel van Arla naar het vroegere Sove-
gebouw overgebracht. Het ging daarbij om research afdelin'
gen die over omvangrijke apparatuur beschikten en dus veel
ruimte nodig hebben.

Na de herinrichting van de lokatie Akzo Center aan de
Velperweg konden deze afdelingen weer terug naar hun oude
stek. Deze operatie werd op donderdag 16 januari '92 afge'
sloten met de verhuizing van de afdeling laminaten, compo-
sieten en nonwovens.

Bijeenhonst van gepensioneerd e n

in de Hoafdstt.l.itk.lntine 1964
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maart 1992

ISO-9002 certificaat voor Twaron-pulp

Een tweede ISO-9002 certificaat voor de business unit
Aramid Fibers. Deze keer voor onze Twaron-pulp. De heer
W. H. Meyberg, general manager, nam de kwaliteitsonder-
scheiding in ontvangst.

mei 1992

Alle gepensioneerden op één bijeenkomst

De afgelopen jaren werd in Tivoli steeds een aantal midda-
gen voor de gepensioneerden georganiseerd. Op l7 maart
'92 werden voor het eerst alle gepensioneerden op één mid-
dag uitgenodigd en wel in het Electrum aan de
Klingelbeekseweg. Maar liefst 1 300 gasten zijn aanwezigl
Cartoonist Gerrit Hogeboom maakte van velen een mooi por-
tret.

juni 1992

Bouw warmte/kracht-centrale (WKC) begonnen

Directeur-Generaal van Energie van het Ministerie van
Economische Zaken, de heer C.W.M. Dessens, metselt op 15

luni '92 een gedenkplaat als startsein voor de bouw van de
WKC op de Kleefse Waard. Economische Zaken verleent een
forse investeringssu bsid ie. De centrale zal eind 1993 gereed
zijn.

De "Jan van Cleve" scheept ploegendienstmedewerkers vqn de Kleefse

Woofu in aan het Looveer in Huissen
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