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ANDUS GROUP SERVING THE INDUSTRY

ANDUS

group companies:

EEN JAAR MET TWEE GEZICHTEN
Onlangs hebben we ons jaarverslag 2016 gepresenteerd. Samenvattend kunnen we stellen dat 2016 een
bijzonder jaar was met twee gezichten. Elf werkmaatschappijen hebben redelijk goede tot uitstekende resultaten laten zien en drie bedrijven hebben te kampen gehad met (zeer) lastige marktomstandigheden.

Manufacturing
FIB Industries
Gouda Refractories
Van Voorden Foundry

Services &
Maintenance
Gouda Vuurvast Belgium
Gouda Vuurvast Services
Gouda Feuerfest Deutschland
ISS Projects Slovakia
Lengkeek Staalbouw
Rijndijk Engineering

Contracting
Armada Janse
Armada Mobility
HSM Offshore
HSM Steel Structures
RijnDijk Staalconstructies

De positieve ontwikkelingen

uitval en de enorme prijsdruk

mee is begonnen. Deze ingrijpende

De vijf bedrijven binnen de divisie

zorgden voor zware verliezen. In het

reorganisatie zal in 2017 worden

Services & Maintenance laten al

geval van Nedstaal, mede door het

afgerond.

jaren achtereen een sterke perfor-

ontbreken van goede vooruitzichten

mance zien. In 2016 zijn zij er zelfs

voor de komende jaren, hebben we

Vertrouwen in de toekomst

in geslaagd om een recordomzet

in november 2016 helaas moeten

De omzet is in 2016 uitgekomen op

en -resultaat neer te zetten. Binnen

besluiten om de bedrijfsvoering

ruim € 241 miljoen. Daar kunnen

de divisie Contracting hebben de

te beëindigen. Van Voorden is na

we onder de omstandigheden zeker

HSM-bedrijven, Armada Janse en

het faillissement, begin 2017, in

tevreden over zijn. De meeste

Armada Mobility goed gepresteerd.

sterk afgeslankte vorm doorgestart.

bedrijven presteerden wederom

Ondanks dat de olie- en gasmarkt

Wij realiseren ons dat de markten

(erg) goed en bij de bedrijven

achterblijft en een zeer beperkt

waarin Van Voorden actief zal

die het zeer moeilijk hadden, is

investeringsniveau kent, is HSM

blijven, het voorlopig nog wel een

daadkrachtig ingegrepen, zijn de

er wederom in geslaagd om een

tijdje minder zullen doen maar

activiteiten beëindigd dan wel de

prima resultaat neer te zetten. Na de

tegelijkertijd vertrouwen wij op

problemen opgelost en de verliezen

herstructurering in 2015 bij zowel

marktherstel ‘over enige tijd’. Ook

gestopt. Alle hiermee gepaard

Armada Janse als Armada Mobility,

RijnDijk Construction kende een

gaande lasten zijn genomen in het

hebben beide bedrijven in 2016 een

moeilijk jaar door een moeizaam en

resultaat van 2016. Hierdoor ziet de

positief resultaat behaald. Binnen de

financieel slecht project in Ierland

toekomst er positief uit en gaan wij

divisie Manufacturing hebben FIB

en de nasleep van een aantal andere

uit van een stevig positief resultaat

Industries en Gouda Refractories

complexe projecten. Daarnaast zijn

in 2017. De strategie van continuï-

bij iets lagere omzetten goede resul-

er in de markt waarin het bedrijf

teit door risicospreiding heeft ook

taten behaald. Kortom: een zeer

zich beweegt weinig projecten voor-

in 2016 weer bewezen een juiste

sterke en solide prestatie van al deze

handen, waardoor het prijsniveau

keuze te zijn.

bedrijven.

sterk onder druk staat. Mede hierdoor is besloten de organisatie dras-

Met hartelijke groet,

De vervelende ontwikkelingen

tisch aan te passen aan de economi-

Tom van Rijn

Voor Nedstaal en Van Voorden was

sche werkelijkheid, waar eind 2016

Directievoorzitter

2016 een desastreus jaar. Beide
bedrijven werden geconfronteerd
met het vrijwel wegvallen van de
vraag in de olie- en gasmarkt, de
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maritieme markt en de markt voor
‘heavy equipment’. Deze vraag-
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Tom van Rijn tekent het op dat

Overname B&G Staalconstructie
door RijnDijk Staalgroep.

moment grootste contract van zijn
leven: 22 ordners! De bouw van de

Budel

hoofdconstructie van de afvalverwerkingscentrale Amsterdam (HR-AVI)
kan beginnen.

'04-'06
Gazellen Awards voor Mebra,
RijnDijk Technical Services en
RijnDijk Steel Construction.

Waar het allemaal begon …

RijnDijk Staalgroep verhuist
naar de Aalsterweg in
Eindhoven.

'01

'03
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Jaarverslag 2001

Kris Rooijakkers
benoemd tot directiesecretaris
bij RijnDijk Groep.

De direct ie

5-jarig bestaan

'02
Wist je dat ...
• het vijfjarig bestaan werd gevierd
in de Orangerie in Den Bosch met
optredens van Sugar Lee Hooper, Peter

Huisblad de Taalconstructie
(met een knipoog naar
staalconstructie).

Koelewijn en ons eigen directieteam
verkleed als de Blues Brothers? Het

Wist je dat ...

nummer 'Everybody needs somebody

• Kris Rooijakkers al vanaf

to love' heeft de directie opgenomen

1978 werkzaam was bij B&G

in een professionele studio en is zelfs

Staalconstructie en dus al bijna 39

uitgebracht op CD.
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Overname B&G
Staalconstructie
(nu RijnDijk
Staalconstructies)

102 medewerkers

naar de Waterkering ging?

1998

€
Logo's werkmaatschappijen

1999

2000
Overname
Lengkeek
Staalbouw

2001

2002

425 medewerkers

51 mln omzet

• het eerste bedrijfsuitje in 1998

11 mln omzet

Meer dan Staal

jaar meedraait?

Lijfspreuk is:

al 20 jaar stevig op de rails
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ISS projects
Slowakije

Overname
HSM bedrijven

2005

2006
Overname FIB
Industries

2007 - 2011

2012 - 2017

10-jarig bestaan

'07

'09
RijnDijk Groep wordt Andus
Group met een geheel nieuwe
huisstijl.

'16
'12

15-jarig bestaan

Wist je dat ...
• het 10-jarig bestaan werd gevierd

Start nieuw programma
YOUng andUS.

in het Evoluon in Eindhoven met
o.a. een optreden van Frans Bauer?

Wist je dat ...
• het 15-jarig bestaan werd gevierd in het

• Andus Group in 2010 haar

Wist je dat ...

Scheepvaartmuseum in Amsterdam met o.a.

eerste D&B rating 1 mocht

• De Hoge Dennen (een beleggings-

een optreden van Danny de Munck?

ontvangen?

en investeringsmaatschappij) in 2015
een minderheidsbelang van 20%

• Andus Group eind 2016 lid is geworden

Opening nieuw hoofdkantoor
Eindhoven.

heeft verworven in Andus Group?

van FBNed? Een inspirerend en vertrouwelijk
netwerk voor Nederlandse ondernemende

• de zogenoemde 'Next Generation',

families die o.a. de belangen

Jennifer van Rijn en Thomas van

242 mln omzet

behartigt van familiebedrijven.

'10
'14

192 mln omzet

223 mln omzet

Wiebe van den Elshout
treedt toe tot de
Andus-directie.

€
'17
Verhuizing naar nieuw
hoofdkantoor in Vianen.

1e management development dag
in Hindeloopen.

'09

'14

Invoering nieuwe
divisiestructuur
Jaarverslag 2016

Wist je dat ...
• De naam Andus Group

destijds is ontstaan met een
Benoeming
e
knipoog naar Indus(trie) en naar
1 Raad van
Commissarissen. de samenvoeging and us?

Manufacturing
Services &
Maintenance

'11

Contracting

872 medewerkers

1030 medewerkers

'14

947 medewerkers

Introductie van de slogan:

Serving the industry

familiebedrijf?

€
€

2007

Rijn ook werkzaam zijn in het

Nieuwe layout
Andustry news.

Van Taalconstructie naar
Hotline ... naar Andustry news.

2008
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Gouda
bedrijven

2009

2010
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2013

2014

Overname
Koninklijke
van Voorden

Overname
Armada
bedrijven

Overname
Nedstaal
(bedrijfsactiviteiten zijn
beëindigd)

2015

2016

2017

Serving the industry

POSITIEVE VOORUITZICHTEN VOOR 2017
We zijn al weer een eind op weg in 2017 en de Andus-bedrijven zijn voortvarend uit de startblokken gekomen.
Sterker nog: we hebben groepsbreed de hoogste orderportefeuille ooit! De vooruitzichten zijn goed te noemen
en wij gaan uit van een stevig positief resultaat in 2017.

Prachtorders voor Gouda

praktijk wel waargemaakt worden.

de marktomstandigheden en de

Refractories en een groot trans-

Dat vraagt om flexibiliteit en

economische werkelijkheid. Dit zijn

formatorplatform dat HSM in

aanpassingsvermogen en dat laten

zomaar enkele voorbeelden van hoe

opdracht van TenneT mag vervaar-

onze bedrijven zien. Neem HSM,

onze werkmaatschappijen inspelen

digen, dragen in belangrijke mate

een bedrijf dat een grote traditie

op de marktvraag.

aan de orderportefeuille bij. Bij FIB

heeft in de olie- en gasmarkt. De

Industries wordt op dit moment

vraag uit deze markt is de afgelopen

Tijd om te vieren

volop gewerkt aan de productie van

jaren sterk afgenomen. HSM heeft

Als we kijken naar de geografische

internals en branders voor grote

zich daarop aangepast en richt zich

spreiding, zien we de succesver-

internationale klanten. Ook Van

nu meer en meer op de energie-

halen van Gouda Refractories in

Voorden weet gelukkig sinds haar

markt. Het transformatorplatform

onder meer het Midden-Oosten

doorstart een goede orderintake

bijvoorbeeld is bestemd voor het

en van FIB-biersystemen in zowel

te realiseren. Over onze service-

offshore windmolenpark voor de

Spanje, Afrika als Zuid-Amerika. In

bedrijven zijn wij blijvend positief

kust van Borssele. Het gaat om de

die zin gaat ook onze wereldwijde

en deze divisie is al een geruime

eerste grote netaansluitingen voor

expansie stevig door. Kortom: het

tijd een solide basis voor de groep.

wind op zee in Nederland volgend

gaat goed met Andus Group. Dat

Daarbij hebben we concreet zicht op

uit het nationale Energieakkoord.

blijkt ook wel uit het feit dat we

nog een aantal mooie opdrachten

Van Voorden is zich door de slechte

zowel bij FIB als bij HSM onze

waardoor 2017 een succesvol jaar

marktomstandigheden in de mari-

productielocaties gaan uitbreiden.

zou moeten worden.

tieme sector nu meer gaan richten

Bij FIB wordt er geïnvesteerd in

op industrieel complex gietwerk

een nieuwe beitshal en bij HSM

hebben bereikt. Dat gaan we goed

Transformeren

waardoor het gieten van standaard

wordt dit jaar nog een uitbreiding

vieren! En daarna gaan we weer

Een van de voornaamste succes-

alubrons scheepsschroeven een

gerealiseerd van de hoge offshore-

keihard aan de slag, op naar de

factoren van Andus Group is risi-

minder belangrijke rol is gaan

hal waardoor de productiecapaciteit

volgende twintig mooie jaren!

cospreiding in marktsegmenten

spelen. Ook de organisatie en

aanzienlijk vergroot wordt. We

en geografische markten. Dat is

de focus bij RijnDijk transfor-

mogen trots zijn op wat we met

Wiebe van den Elshout

makkelijk gezegd, maar moet in de

meert zich meer en meer naar

z’n allen de afgelopen twintig jaar

Directeur

AL 20 JAAR STEVIG OP DE RAILS
Andus Group bestaat in juni 20

drankje waarna een culinaire

optreden. De avond wordt afge-

jaar en dat gaan we groots vieren!

wereldreis zal starten.

sloten door de enige echte zingende
kraanmachinist uit Rotterdam.

Op 10 juni worden alle medewerkers en hun partners opgehaald

Na een spectaculaire openingsact

Ongetwijfeld zal hij ‘You’ll never

bij de werkmaatschappijen en naar

zal vervolgens de feestavond losbar-

walk alone’ ten gehore brengen,

het Spoorwegmuseum in Utrecht

sten. OG3NE – de Nederlandse

want zo is het maar net: alleen ga je

gebracht. Daar worden ze door

vertegenwoordiging op het

sneller, maar samen kom je verder!

onze speciale P.R.E.T.-conducteurs

Eurovisie Songfestival – staat

ontvangen met een hapje en een

garant voor een prachtig muzikaal

ANDUS GROUP SERVING THE INDUSTRY
Andustry news is
een uitgave van Andus group

Andustr y news verschijnt diverse
m a l e n p e r j a a r. H e t b l a d b e o o g t
zowel werknemers als klanten en
toeleveranciers op de hoogte te
h o u d e n v a n o n t w i k ke l i n g e n b i n n e n
Andus Group.

Redactiecommissie

K r i s R o o i j a k ke r s
Jennifer van Rijn
Niels Wibier

Lay-out en Realisatie
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Redactieadres

Vo o r s t r a a t 5 6
4132 A S V i a n e n

Andus Group BV
V i a n e n / Te l . 0 3 0 - 211 5 8 0 0

FIB Industries BV
L e e u w a r d e n / Te l . 0 5 8 - 2 9 4 59 45

Gouda Refractories BV
Gouda / Geldermalsen
Te l . 018 2 - 59 14 0 0

Va n Vo o r d e n F o u n d r y
Z a l t b o m m e l / Te l . 0 418 - 57 12 0 0

Gouda Vuur vast Belgium NV
W i j n e g e m / Te l . +32( 0 ) 3 - 326 57 0 0

Gouda Vuur vast Ser vices BV
G o u d a / Te l . 018 2 - 59 14 0 0

Gouda Feuerfest Deutschland GmbH
B o c h u m / Te l . + 4 9 ( 0 )215 4 - 8 8 8 70 0

ISS Projects sro
Ko š i c e / Te l . + 4 2 155 72 9 92 27

L e n g ke e k St a a l b o u w B V
H o o g v l i e t R T / Te l . 010 - 416 16 4 4

Armada Janse BV
B u d e l / Te l . 0 4 0 - 25 6 19 11

Armada Mobility BV
N i e u w e g e i n / Te l . 0 3 0 - 24 6 9 5 0 0

HSM Offshore BV
S c h i e d a m / Te l . 010 - 4 27 92 0 0

H S M St e e l St r u c t u r e s B V
S c h i e d a m / Te l . 010 - 4 27 92 0 0

R i j n D i j k St a a l c o n s t r u c t i e s B V
Budel / Te l . 0 4 0 - 24 6 72 2 8

RijnDijk Engineering BV
B r e d a / Te l . 0 8 8 - 0 6 6 41 11

