
februari 1976

Samenvoeging Colbond-bedrijven

De directie verzoekt de ondernemingsraad advies uit te bren-
gen over het plan de zeem- en vezelvliesbedrijven, die beide
tot de produktgroep Colbond behoren, samen te voegen. Dit
plan zou voor 1 januari 1978 dienen te worden uitgevoerd.
Het advies van de OR is positief, maar geeft aan dat de ver-
mindering van acht tot vier wachtchefs nadere overweging
verdient.

augustus 1976

Nieuwe bedrijfsdirecteur

Drs. J. van der Woude wordt bedrijfsdirecteur. Hij zal tevens
voorlopig de supervisie over het bedrijf Ede houden. Eind '76
zal hij rapporteren of voortzetting van de laatste funktie zin-
vol is. ln'77 krijgt Ede een eigen bedrijfsdirecteur.

juni 1978

Nieuwe binnenvoering voor de schoorsteen

Na 36 jaar krijgt de schoorsteen een nieuwe aluminium bin-
nenmanl-el. Dit technische hoogslandje van de eerste orde
werd tijdens de Pinksterstop uitgevoerd. Er ging een jaar
voorbereiding aan vooraf.

januari 1979

Medewerkers tegen moeilijkheden opgewassen.

Uit de nieuwjaa rstoespraak van drs. J. van der Woude:

"Dot we ondanks grote verliezen nog steeds bestoon, donken
we oon tijdig genomen mootregelen die, misschien niet popu-
lair, steeds sociool verantwoord waren.".

"De personeelstand liep in '78 terug van 1331 naar 1277
personen. Opvallend daarbij is het grote aantal medewerkers
dot met WAo-ontslog ging, nl. 49. Een londelijke, zorgwek-
kende trend".

"Van onze bemoeienissen op kwoliteits- en kostengebied zal
het ofhangen hoe we op den duur ove even. De markt voor
bandenraAon neemt of: het zou struisvogelpolitiek zijn te gelo-
ven dat dat vanzelf over goot."

Er is ook reden om trots te zijn op wat bereikt is. ln dat ver-
band worden genoemd: de technische verbeteringen van het
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le.

p roduktle'a ppa raat voor CMC en de verbeterde kwaliteit van
het spinstrekgaren voor CoLback. Ook kwamen organisatie-
wijzigingen aan de orde, zoals de formatie van de afdeling
Veiligheid, Milieu en Bewaking llinnen de Centrale Chemische
Dienst. Maar ook het samenvoegen in één logistieke afdeling
van het Coederenontvangstmagazijn en het Interne Vervoer
met het N4agazijn Cereed Produkt en het vrachtautotrans
po rt.

oktober 1979

Feest rond nieuwe installatie voor afvalwaterzuivering

Weer zo'n groots moment: de officiéle ingebruikstelling van
de AWZI door ir. Tulnman, minister van Verkeer en Water-
staat. Een grootse plechtigheid en een groot feest voor
mede\,lerkers en genodigden in een van de expeditiehallen.
Het projekt dat als studie al in '7ó startte, was gericht op het
zuiveren van al het afvalwater van de gehele lokatie.
Coórdinator was ir. F. Suk. Een grote rol speelden naast Akzo
Engineering, de directie van de Rijkswaterstaat ln Gelderland
en het RIZA in Lelystad.

januari 1980

Bescheiden winst in 1979, maar....

Het klinkt weer wat optimistischer. Na jarenlange rode cijfers
ziet het er naar uit dat 1 979 met een bescheiden winst kan
worden afgesloten. De geweldige inspanningen op het gebied
van inkrimping en grote besparingen beginnen vruchten af te
werpen. CMC gaf een gunstige ontwikkeling te zien met een
produktlestijging van maar liefst elf procent.

De produktie van huishoudelijke artikelen lag hoger dan ooit.
De vooruitzichten voor bandenrayon zijn duidelijk beter
geworden. Verwacht wordt dat het nodige geld beschikbaar
komt voor de gewenste produktieverhoging.

april 1 981

Operatie Automatische viscosestraat (AVS) afgerond

Een operatie die in november 1 976 staftte. Toen werd de
Sund lmco-installatie van het zojuist gesloten bedrijf in Kassel
overbodig. Zij was slechts enkele jaren in gebruik geweest en
prima geschikt voor de fabriek.

Er was een discontinu batch-proces voor de vjscosebereiding.
Zeer ingewikkeld. Nogal arbeidsintensjef. Het produkt werd

Ministet Tuinnan aan het rlaard tii
dens de opening van de afuoltloter
zu íve t i n gsi n sta I I d t í e
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van het ene naar het andere vat gebracht. Af en toe kwamen
Í'ii''roer ddngendr"'re lu(hljes \ rij.

We kregen een automatische vlscosefabriek van 12 miljoen
gulden en bespaarden circa 50 arbeidsplaatsen in 4 ploegen
dienst. Veel onaangenaam werk verdween. Veel mlnder hand'
werk. Het leef en werkmilieu werd zeer positief beïnvloed.

Maar het belangrijkste js wel dat de Kleefse Waard het
modernste ba ndenrayonbed rijf ter wereld werd, dat voldoet
aan de hoogste kwaliteitseisen uit de markt.

december 1984

Ondernemings raad 25 jaa(

ln 1960 werd de Loel besLaan-
de overlegstructuur vervangen
door een wettige onde rne
mlngsraad. Het 25jarig
bestaan van de OR in zijn hui-
dige vorm werd herdacht in
het bijzijn van OR leden van
toen en van de eerste voorzit-
ter, dr. A.J. Dijksman, de toen
malige directeur. Cesproken
werd door de heren J. van der
Woude en B. Eybersen, in de
n ie LWe slluctuuresp. besluur
der en OR-voorzitter. De ver-
houding OR bedrijfsleiding
wordt als nuchter en coópera-
tief ge kara kteriseerd.

januari 1985

Wetchurns_ ._rI rrl

De heet A. Dijksm1n, de eerste

v?otzittet v(ln de OR vaert het
waord tijdens de herdenking votj

25 jaor OR Kleeíse Woard
De CMC fabriek gaat over naar de Zout Chemie Divisie

Nieuwsjaarstoespraken zij n uitstekende graadmeters voor de
gezondheid van de lokatie. De iaatste jaren is de toonzetting
wat optimistischer geworden. Voor 1 985 geeft de barometer
aan: Reden tot optimisme en trots. Maar toch ook zorg over
het felt dat ook op het gebied van diefstallen en vandalisme
de maatschappij niet ophoudt aan de fabriekspoort. En een
oproep tot een nieuwe vorm van bed rijfsze lfbesche rm ing
tegen excessen.
Cememoreerd worden de invoering van ATV en vierivilfploe
gendiensten, de toekomstjge ontwikkelingen in de technische
dienst, de oprichting van de Afdeling Organisatie en van
Information Systems en de uitvoering van belangrijke compu-
terp rojecten.

De plaatsinq von één von de
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Een uniek plaatje, genomen bij de

eigen haven. De woterstond in de

Rijn was in hondefu jqar niet zo

laag geweest. (oktaber l9B5)

augustus 1985

"lk ga wijzer dan ik kwam"

Wijze woorden van drs. J. van der Woude bij zijn afscheid als
bedrilfsdirecteur. Door verschillende sprekers werd hlj
geroemd om zijn open manier van communiceren en geken
schetst als Know Hower, Viscosiet en Il Patrone. Vanwege zijn
verdiensten voor Enka en zijn inzet op maatschappelijk
gebied, wordt hij benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje-Nassa u.
De sleutel van "De Kleef" wordt overhandigd aan zijn opvol'
ger, ir.W.J. Fontijn. De dames Nauta en Van Middelkoop,
resp. de eerste en de laatste secretaresse van de scheidende
directeur. worden met een boeket bloemen verrast.

april 1987

Weegstation rayonbandengaren geïnnoveerd

Wegen is de laatste, maar beslist niet onbelangrijkste scha-
kel in de produktielijn bij FSl. Belangrijke onderdelen van het
bestaande weegstation waren aan vervanging toe. Ook nam
de vraag naar actuele informatie over de produktie toe. En er
waren moderne technieken om aan die beide aspekten wat
te doen. Daarom werd er voor algehele innovatie gekozen.
Een Forte-computer bepaalt het vochtpercentage van een
pallet met spoelen en geeft dat door aan de weegschaalcom-
puter. Zo kan het handelsgewicht worden berekend en een
weegbriefje worden uitgeprint. De operators ervaren het
geheel als prettig om mee te werken.

15 december 1987

Opening nieuwe portiersloge; een nieuw visitekaartje!

De oude portiersloge, stammend uit de oorlogsjaren, was er
aan toe om vervangen te worden door een moderne en effi-
ciënte, maar ook plezierige werkruimte.

De grootste verandering is wel de installatie van een systeem
voor cala m iteitenbeheerslng. Daarop zi|n alle posten en sys-
temen, die bij calamiteiten van belang zijn, direct aangeslo-
ten. De toegang tot de lokatie heeft een duidelijk eigentijds
gezicht ge krege n.

Een nieuN gezicht voor cle Kleefse

Woord



Januari 1988

Twaron Pulp naar Kleefse Waard

Hoewel het produkt reeds enige tijd binnen de poorten van
de Kleefse Waard werd vervaardigd, toch een belangriik
moment. Met de overname van de verantwoordelijkheid voor
de produktie van Arla door FS werd een nieuwe aktiviteit aan
de reeds bestaande toegevoegd. Twaron Pulp is een produkt
dat sindsdien een snelle groei heeft doorgemaakt.
Pulp wordt vervaardigd uit Twaronvezel en wordt o.a. toege
past als verva ngingsmaterlaa I voor asbest ln remvoeringen
en koppelingsplaten.

30 april 1988

Veertig jaar BARA-bandengarenproduktie

Bij de statÍ van de praduktie in 1948 bevand bandenrayon
zich in gezelschap van enkele andere produkten. Die bestaan
nu niet meer. Maar de BARA is nog springÍevend
Om dat te symboliseren werd een boom geplant, die lijkt op
de spar waaruit cellulose wordt gemaakt. De destilds 75 jari-
ge heer Van Mullem, een van de spinners van het eerste uur,
verrichtte cle handeling samen met drs. W. Hupjé, general

manager van de business unit Industriéle Carens.
De heer B. Sluiter, prociuktie-afdelingsleider bood de bedrijË
directeur een spoel aan met daarop de 500 milioenste kilo
ba ndengaren.

,l * fa,
i.

tn oktober 19BB werd de lokatie bezocht daar een dantol scholieren vdn de

Arnhetnse zustetgemeente Cera. Zii werden rcndgeleid doot het raUonga
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Nieuwjaarstoespraken I 990

Actie en verandering staan centraal

Bedrijfsdirecteur ir. W.J. Fontijn gaat in zijn toespraak onder
meer in op de gevolgen van het onderzoek naar vermindering
van de vaste kosten. "De beoogde personeelsvermindering in
de site services en de overhead van de bedrijven, is voor een
groot deel al tot stand gekomen. De invoering van de BU-
organisatie en de actie Reductie Vaste Kosten zouden veel
moeilijker zijn verlopen als op de lokatie niet de grote bereid-
heid tot verandering aanwezig was geweest. Dat was mede
te danken aan de actie Steeds Beter".

Ook de heer J. van Buuren sprak in zijn eerste toespraak als
OR-voorzitter over deze acties "die hun weerslag op de loka-
tie gedeeltelijk al hebben gehad en in belangrijke mate nog
zullen hebben". Hij noemde daarnaast de automatisering en
de efficiency-maatregelen binnen de business units.

Korte beslissingslijnen

Jhr. Mr. A.A. Loudon, voorzitter van de raad van bestuur van
Akzo, stelt dat de jaren negentig in het teken zullen staan
van herstructurering, business units, decentralisatie en
milieu. "Een decentrale organisatie met korte beslissingslii
nen is een vereiste".

april 1990

Delegatie DDR op bezoek

De lokatie had al jaren contacten met VEB Modedruck in

Cera. ln de eerste week van aprll '90 bezocht een delegatie
van deze onderneming voor het eerst onze lokatie.

juni 1990

Certificaat voor topkwaliteit

Een kroon op het harde werken van de business unit
Nonwovens: het felbegeerde ISO-900I certificaat voor haar
produkt Colback !

Deze onderscheiding betekent dat ontwikkeling, produktie en
technische service voldoen aan uiterst strenge eisen.
Ceneral manager F. B. Blaisse zegt bij de uitreiking, dat dit
certificaat ook voor Coltron en Colbond zal worden aange-
vraagd.
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