Klant aan het woord
In deze rubriek geven we het woord aan één van onze
klanten. Ze vertellen over hun organisatie en over hun
ervaring met Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’.

Axxor marktleider in papieren honingraat
Axxor is marktleider in Europa in de ontwikkeling, productie en applicatie van papieren honingraat. Honingraat wordt
ingezet als kern materiaal in meubels, deuren, verpakkingen, auto onderdelen en bouwproducten. Wij hebben vestigingen
in Zwolle NL (hoofdkantoor), Polen en de USA.
Honingraat op papierbasis wordt als vulmiddel gebruikt in
de meubel- en verpakkingsindustrie. Onder de naam Axxion
Industries B.V. fabriceert Axxor in Zwolle honingraat op paverbruikers om te verwerken in andere producten. Het product bestaat uit niet meer dan papier en lijm, maar is dankzij
opeenvolgende innovaties zelfs geschikt om botsproeven
met auto’s te doorstaan.

Groeimarkten
Oorspronkelijk leverde Axxor vooral honingraat als kernmateriaal voor binnendeuren en verpakkingen. Een groot
gedeelte van onze omzet komt tegenwoordig van IKEA, dat
talloze meubelpanelen vult met honingraat van Axxor. De
groeisector is de automobielindustrie, maar deze sector stelt
wel andere eisen aan het honingraatproduct. De producten
van Axxor worden al gebruikt in interieurdelen van meer
dan honderd verschillende modellen van autoproducenten
als de Volkswagengroep en BMW. Axxor blijft innoveren om
haar marktleiderschap vast te kunnen houden in bestaande
sectoren en om voorop te kunnen lopen in nieuwe nichemarkten zoals de automobielindustrie. We ontwikkelen 3D
honingraat, dat bruikbaar is voor andere delen van de auto.
De productie in Zwolle wordt in ploegendiensten gerealiseerd in een 24/7 productieschema. Voor Axxor vormt duurzaamheid naast kwaliteit een belangrijke randvoorwaarde
in de processen en strategieën. Onze focus op innovatie en
MVO draagt ook intern bij aan de verbetering van onze werkprocessen, het verduurzamen van ons honingraatproduct en
aan onze milieu- en kostenbewuste bedrijfsvoering, in een
continue dialoog met onze stakeholders.

Energie
Ook bij ons energieverbruik streven we naar een
verantwoorde en energiebewuste bedrijfsvoering om
energiegebruik en bewuste keuzes bij de inkoop van
energie horen daar uiteraard bij. Onze huidige energiemee we kunnen aantonen dat er voor Axxion Industries
B.V. een duurzame stroomvariant wordt opgewekt.
We hebben Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ benaderd om ons te adviseren en ondersteunen met betrekking tot onze inkoop van energie. In een helder proces is
er een keuze gemaakt voor een energieleverancier voor
de komende jaren. Dit leverde ons een besparing op de
energienota, maar het grootste voordeel is dat iemand
die zeer goed bekend is met de energiemarkt je het
werk uit handen neemt en terugbrengt tot de essentiële
keuzes.
Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ heeft tevens een
analyse uitgevoerd op onze transportovereenkomsten.
Dit gaf ons inzage in ons huidige verbruik en de huidige
belasting van onze productielijnen. Uit deze FactuurScan
kwam naar voren, dat het mogelijk is een extra kostenbesparing te realiseren door ons huidige gecontracteerde
vermogen bij onze netbeheerder aan te passen. Energie
Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ en haar elektrisch-technisch
samenwerkingspartner hebben een overzichtelijke
rapportage aangeleverd, inclusief helder advies en de
voorbereiding om ons gecontracteerd vermogen te
kunnen terugbrengen. In een gesprek van een uur was
alles besproken en was voor mij helder wat ik kon doen.
Kortom, de samenwerking met Energie Adviesbureau
‘Het Snoer Om’ heeft ons inzage
verschaft in ons energieverbruik en
extra mogelijkheden gegeven om te
besparen bij de inkoop van energie.
Ad van Berkel,
manager Operations en ICT bij Axxor

