UW PARTNER VOOR PROJECT MANAGEMENT

CONSTRUCTION
TURNAROUNDS
SAFETY SERVICES
ASSET INTEGRITY
ASSET RELOCATION

“Elke dag werken onze mensen aan het veilig, beheersbaar en succesvol uitvoeren van complexe
investeringsprojecten. Als kennisorganisatie begrijpen we de uitdagingen waar u als
opdrachtgever mee te maken krijgt. TACON beschikt over een toegewijd team van professionals
die dag en nacht klaar staan om uw project tot een succes te brengen.
Mensen waar u op kunt rekenen en daar zijn wij trots op”.
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Voorwoord
Ervaringen hebben ons geleerd dat in het
voorbereiden van stops en Turnarounds een grote
verbeterslag mogelijk was. Vanuit deze
achtergrond is onze filosofische kreet ontstaan:
“Nadenken is goed, maar voordenken is beter” en
wij houden deze filosofie nog altijd in stand.
Tijdens de opstart van Tacon was alleen
de discipline Werktuigbouwkunde
vertegenwoordigd, maar na enkele projecten was
het duidelijk dat de verbeteringen in
voorbereiding en de gebruikte methodieken in alle
andere disciplines konden worden gerealiseerd.
Met alle disciplines binnen Tacon aanwezig blijkt
dat juist de onderlinge samenwerking en
communicatie tussen de disciplines deze
verbetertrend zich versterkt en nog meer doorzet.
Tacon is van mening dat de jeugd de toekomst
heeft, mits deze in de juiste omgeving ervaring kan
opdoen. Daarom combineert Tacon jonge en
ervaren medewerkers. Hierdoor kan Tacon het
intern opleiden van mensen monitoren en sturen.
Voor de klant is dit merkbaar doordat Tacon de
juiste personen en combinaties hiervan bij de
klant kan aanbieden. In de laatste jaren hebben
wij een sterke groei doorgemaakt met ervaringen
in de Energie, Petrochemie, Farmacie en Infra en
zijn wij inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met
circa 80 bekwame medewerkers met ervaringen in
een breed scala van projecten en opdrachtgevers.
Zij zetten zich dagelijks in voor de projecten bij
onze klanten in binnen- en buitenland.
Wij zijn pas tevreden als onze klanten zich
geholpen voelen en het project een succesvol
resultaat heeft opgeleverd.

Rene Kockelkorn
Algemeen Directeur
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CONSTRUCTION
Middels een beheersbare
voorbereiding met betrouwbare
engineering en planning, gevolgd
door een adequate coördinatie
van derden (aannemers),
bereiken wij een optimaal
resultaat voor de snelst mogelijke
return-on-investment.

TURNAROUNDS
Door toepassing van onze eigen
werkmethodiek worden de
voorbereiding en uitvoering van
complexe turnarounds /
shutdowns, met integratie van
kapitaalintensieve
investeringsprojecten (CAPEX),
volledig synchroon opgeleverd
volgens planning

SAFETY SERVICES
Ons veiligheid beheersing beleid
tijdens turnaround, constructie of
relocatie projecten, wordt met
zorgvuldig geselecteerd
personeel en geavanceerd
monitoringssysteem uitgevoerd,
waaronder site toegangscontrole
en -registratie.

ASSET INTEGRITY
VEILIG
INTEGER
ONAFHANKELIJK
VERANTWOORDELIJK
OPEN, EERLIJK, TRANSPARANT

Onderhoud is een voortschrijdend proces
waarbij wij de betrouwbaarheid en
beschikbaarheid van uw installatie verhogen.
Past uw onderhoudsplan nog wel in deze tijd?
TACON zoekt samen met u naar verbeteringen
en optimalisaties.

ASSET RELOCATION
Gebruikmakend van onze kennis en ervaring
committeren wij ons aan een veilige en
beheersbare uitvoering van decommissioning, ontmanteling,
transportcoördinatie en re-commisioning op
een nieuwe locatie, waar ook ter wereld.
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TACON TURNAROUND METHODIEK
De TACON Turnaround Methodiek (TTM) is ontwikkeld ter ondersteuning van een beheersbare voorbereiding en
uitvoering van turnarounds. Projecten worden, door het gebruik van deze methodiek, op consistente, efficiënte en
uniforme wijze uitgevoerd. Vanaf de initiatie fase tot en met de nazorg.
Deze methodiek is algemeen toepasbaar en afhankelijk van aard, de omvang en de complexiteit van een turnaround,
kunnen bepaalde stappen of activiteiten aangepast worden, naargelang de specificaties.
Veiligheid, gezondheid en
milieu management

Turnaround management

Werkvoorbereiding, procurement
& uitvoering

Het voorbereiden van een
veilige en verantwoorde
uitvoering van de
werkzaamheden.

Behelst de taken en producten die nodig
zijn om het turnaround project tot een
beheersbaar en succesvol resultaat te
leiden.

Voorbereiding van de scope,
inkoop van materialen en diensten
en uitvoering van de geplande en
ongeplande werkzaamheden.

Kwaliteitsbeheersing en logistiek

Kostenbeheersing en - controle

Planning en voortgang

Het bewaken van de kwaliteit en het
gepland beschikbaar hebben van de
nodige materialen en diensten.

Budgettering, accounting en
financiële beheersing van het
gehele project.

Het integraal plannen van
werkzaamheden voor een zo kort
mogelijke doorlooptijd en effectieve
sturing tijdens de uitvoering van de
turnaround.
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REFERENTIES

CONSTRUCTIE
TACON werd verantwoordelijk gesteld voor het management van de engineering, voorbereiding en constructie
(EPCM) van een data center betreffende een telecommunicatienetwerkbedrijf. Ook zorgde TACON voor de
uitbreiding van de productiecapaciteit van een farmaceutische plant.

TURNAROUNDS
Een integraal professioneel TACON team
verzorgde de coördinatie van de uitvoering met
behulp van de TACON Turnaround Methodiek.
Dit behelsde scheduling, werkvoorbereiding,
uitvoering, veiligheid en logistiek tijdens de
turnaround van een olieraffinaderij en
vuilverbrandingscentrale .

Power
Oil & Gas
Milieu / Recycling
Overig (Util / Pharma / etc)

SAFETY SERVICES
Naast het voorbereiden, het construeren en het
start klaar opleveren van de greenfield gasgestookte energiecentrale (1300 MW), was
TACON ook verantwoordelijk voor de
veiligheidsassistentie, met name, gatekeeping en
werktijdregistratie.

ASSET INTEGRITY
Als voorbereiding op de commissioning en
inbedrijfstelling van de plant werd TACON
aangesteld om dit project integraal te
ondersteunen en de overdrachtstaken te
definiëren.

ASSET RELOCATION
Tijdens de relocatie van een energiecentrale (100 MW) van Utrecht naar een buiten Europese bestemming, was
TACON verantwoordelijk voor de decommissioning, de demontage en het transport naar de haven van Rotterdam.
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