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MET ELKAAR SAMENWERKEN

EEN THEMA GEEFT EEN
GEMEENSCHAPPELIJK DOEL



Missie
‘Aqualectra draagt als vooraanstaand en allround 
paneelbouwer, met haar expertise, producten & 
diensten bij aan het succes en de continuïteit van 
haar relaties, waarbij verantwoord- en milieube-
wust ondernemen centraal staat.’

VOORWOORD
TOM STRINGER
Directeur Aqualectra
Hierbij ontvangt u de 3e editie van Aqualectra’s MVO jaarver-
slag. Wij hebben dit met uiterste zorg voor u samengesteld en 
hopen u, met onze 7 kernthema’s, een beeld te geven van de 
inspanningen van Aqualectra in 2017.

Ondanks dat de activiteiten in de markt zich, ten opzichte van 
2016, positief hebben ontwikkeld, zit de paneelbouwbranche 
nog niet op het niveau van voor de recessie.
 
Het langzame maar gestage herstel van de markt biedt zeker 
goede perspectieven voor de toekomst. Aqualectra is druk be-
zig met ontwikkelingen om zo optimaal mogelijk in te kunnen 
spelen op de behoeften van de markt voor de energietransitie. 
Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met 
onze relaties in de keten.

Bedankt voor de prettige samenwerking en laten we deze toe-
komstig nog verder verbeteren.

Tom Stringer
Algemeen Directeur



MERK ONAFHANKELIJK
‘Aqualectra is een merkonafhanke-
lijke leverancier met alle vrijheid om 
de beste en meest vooruitstrevende 
componenten toe te passen. Onze 
calculatoren en projectleiders vinden 
altijd de beste oplossing en materia-
len, passend binnen uw budget.’

ALGEMENE INFORMATIE
ONZE VISIE
Aqualectra is producent van hoogwaardige elektrische pane-
len en leverancier van kennis, diensten en totaaloplossingen 
voor verschillende disciplines zoals; energiedistributie, bestu-
ringstechniek en industriële en gebouwautomatisering.
 Dit doen wij met een enthousiast en professioneel team van 
gemiddeld 125 medewerkers. De laatste jaren heeft Aqualec-
tra een omzet van ongeveer 15 à 20 miljoen euro.

Visie
 Aqualectra wil binnen de nationale- en internationale markt 
als toonaangevend fabrikant, leverancier, (kennis)partner en 
dienstverlener, een niet meer weg te denken bijdrage leveren 
in het succes van haar relaties en eindgebruikers. Dit door 
toepassing van brede innoverende totaaloplossingen en sterk 
ondersteunende nazorg.



LEAN MANUFACTURING
De Lean-filosofie is onderdeel van het beleid van Aqualectra. 
De drie MVO-pijlers People, Planet en Profit worden middels 
het uitvoeren van dit beleid goed ondersteund. Lean staat, 
zoals de term al zegt, voor ‘slank’. Uitgangspunt hierbij is dat 
Aqualectra verspilling wil voorkomen. 

Aqualectra is een lerende organisatie die zich middels de 
Lean methodiek steeds beter wil optimaliseren. Lean Manu-
facturing bereikt de optimalisatie van het bedrijfsproces door 
acht verschillende soorten verspilling uit het proces te eli-
mineren. Zo ontstaat uiteindelijk een optimale doorstroming 
die leidt tot verbeterde doorlooptijden, hogere kwaliteit en/of 
lagere productiekosten per eenheid.

MET ELKAAR SAMENWER-
KEN INTERN EN EXTERN
Aqualectra maakt gebruik van diverse systeempartners om 
onze systemen en processen operationeel te houden. De sa-
menwerking is nodig omdat er steeds meer specialisme nodig 
is en deze steeds meer in elkaar grijpen. Deze samenwerking 
zorgt voor ketenvorming en daar kan bij de uitwisseling van 
informatie een probleem ontstaan.

Steeds meer diensten worden online aangeboden of met sa-
menwerkingspartners in de keten uitgedacht en zorgen daar-
door voor de uitdaging in het tijdig samenbrengen van keten- 
en samenwerkingspartners.

Aqualectra biedt krachtige totaaloplossingen! Ervaren mede-
werkers dragen zorg voor een optimale uitvoering van op-
drachten. Engineering, paneelbouw, software en elektronica: 
onze medewerkers hebben de opleiding, kennis en ervaring 
om ook van uvw project een succes te maken!



KERNTHEMA I
Behoorlijk bestuur
‘Het kernthema ‘behoorlijk bestuur’, beschrijft 
algemene en strategische acties. Aqualectra is
ISO 9001:2015, MVO Prestatieladder niveau 3, 
CO2 Prestatieladder niveau 3 en VCA * gecertifi-
ceerd, de resultaten zijn binnen dit thema volgens 
deze norm uitgeschreven.’

MAATSCHAPPELIJK VER-
ANTWOORD ONDERNE-
MEN, KORTWEG MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO, 
betekent voor Aqualectra dat we rekening houden met het 
effect van onze organisatie op onze omgeving. Wij vinden 
dat maatschappelijk verantwoord ondernemen tastbaar en 
functioneel moet zijn. Geld overmaken naar een goed doel 
is vaak alleen politiek wenselijk gedrag, voldoen aan wet- en 
regelgeving is gewoon een verplichting en het sponsoren van 
de lokale voetbalvereniging is reclame. Dit is nog geen MVO. 
Wij denken meer aan combinaties als stimuleren van techniek 
in het onderwijs, veiliger en prettiger werken en daarmee een 
hogere productiviteit bereiken en het terugdringen van milieu-
belastende factoren als resultaat van onze bedrijfsvoering.
v

‘Aqualectra volgt haar eigen weg’

Aqualectra volgt hierin haar eigen weg met als doel een ver-
beterde leefomgeving maar tegelijkertijd een efficiëntere en 
effectievere organisatie met een gezonde toekomst. In de 
missie van Aqualectra is ervoor gekozen om MVO volledig 
integraal onderdeel te laten zijn van haar identiteit.

Deze manier van bedrijfsvoering zorgt voor continuïteit op de 
korte én lange termijn en is goed voor onze medewerkers en 
onze omgeving. Deze zorg is er al jaren; de laatste jaren komt 
daar steeds meer zorg en aandacht bij voor een milieubewus-
te manier van werken.

Aqualectra zoekt bij alle beslissingen de juiste balans tussen 
People, Planet en Profit! De directie stelt hiervoor de benodig-
de capaciteit en middelen beschikbaar.



TELEFOON-
CENTRALE
Aqualectra is in ontwikkeling en 
heeft ervoor gekozen om haar 
oude telefooncentrale te vervan-
gen door een VOIP centrale met 
een nieuw makkelijk herkenbaar 
telefoonnummer. Verder zien we 
dat steeds meer informatie via de 
mail wordt aangeboden. Het post-
busadres en ons fax nummer is 
hierdoor overbodig geworden en 
hebben wij laten vervallen.

Algemeen nummer per heden 
+31(0)88 54 54 800

AVG GDPR 
WETGEVING
Vanaf 25 mei 2018 is de over-
gangstermijn van 2 jaar voorbij en 
wordt de General Data Protection 
Regulation (GDPR), ofwel AVG 
(Algemene Verordening Gege-
vensbescherming), gehandhaafd. 

2017 is het jaar van voorberei-
ding en verdieping op deze wet-
geving. De AVG heeft impact op 
alle bedrijven en organisaties die 
persoonsgegevens vastleggen 
van klanten, personeel of andere 
personen uit de Europese Unie. 

OVERLEG 
STRUCTUUR
Er is een dagelijkse overlegstruc-
tuur over knelpunten en bijzonder-
heden voor het uitvoeren van het 
werkgerelateerde zaken. Weke-
lijks is er een managementverga-
dering, waarin de balans tussen 
people en profit besproken wordt 
en waar nodig beleidsbeslissin-
gen genomen worden.

Managers en directie hebben 
periodiek overleg over (K)PI’s, 
waaronder orderintake, kansen en 
mogelijkheden per productgroep.

INFORMATIE 
OP SOCIAL 
MEDIA
Aqualectra heeft een Facebook 
pagina, een LinkedIn profiel en 
een Google+ pagina. Samen kun-
nen we in de keten het verschil 
maken door met elkaar te linken 
aan één platform of alle Aqualec-
tra Social Media profielen. 

Berichten delen en liken zorgt 
ervoor dat wij zichtbaar worden 
binnen ons netwerk en ons net-
werk kunnen vergroten. 

NIEUWE SERVEROMGEVING
Storage en back-up volledig up-to-date

Na een langdurig traject van verdieping in de materie en onderhandelen 
over configuratie en prijzen, is begin dit jaar de opdracht verstrekt voor 
het vernieuwen van de hardware voor onze virtuele serveromgeving.

Deze nieuwe hardware vervangt de in 2010 aangeschafte apparatuur. 
Daarmee sluiten we o.a. risico’s m.b.t. storingen en uitval uit en bren-
gen wij onze backoffice volledig up-to-date. Ook wordt hiermee voldaan 
aan de sterk toenemende vraag naar centrale opslagcapaciteit en zal dit 
voldoende zijn voor de komende jaren. Daarnaast is onze netwerkbeveili-
ging en back-up ook aangepast aan de eisen van deze tijd.

De apparatuur is inmiddels geplaatst, software geïnstalleerd en in bedrijf 
gesteld. De apparatuur bestaat uit 2 HPE-servers en de storage-eenheid 
(met 24 schijven!) waar nu de 8 virtuele servers op draaien en alle data 
centraal wordt opgeslagen.



ONZE KLANTEN ZIJN
TEVREDEN!
Aqualectra wordt gewaardeerd met een 7,8

Onder ca. 400 klanten wordt jaarlijks een enquête uit-
gezet. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een korte 
vragenlijst te gebruiken. Dit was een verbeterpunt, aan-
gedragen uit ons vorige onderzoek. Ruim 32 % van de 
aangeschreven klanten heeft hier door het invullen van 
de vragenlijst, positief op gereageerd. We zijn blij dat er 
volop gebruik gemaakt is van het ‘vrije’ opmerkingen veld, 
want natuurlijk willen we graag weten wat er speelt en wat 
we kunnen verbeteren.
  
Opmerkingen zijn door Aqualectra al tijdens het onder-
zoek intern opgepakt en waar nodig met de klant bespro-
ken. Een directe opvolging geven, aan de opmerkingen 
vanuit de klant, zorgt voor een mooi beeld over hoe tevre-
den onze klant is over Aqualectra. Met een 25-tal vragen, 
opmerkingen, een paar klachten en veel schouderklopjes 
zijn er trends en kansen zichtbaar geworden en kunnen 
wij ons hierin verder verbeteren. Onze klanten zijn tevre-
den en geven ons een 7,8 op basis van onze geleverde 
diensten en producten.

- Aqualectra is een betrouwbare partner zo blijkt uit dit 
  onderzoek;
- Er is een hoog kennis niveau binnen Aqualectra;
- Prijs/ kwaliteit is marktconform;
- Engineering kan binnen enkele productgroepen nog
  verder verbeterd worden;
- De reactietijd van ons op de (aan)vraag en ontzorgen
  van de klant vraagt soms wat extra aandacht.

Dit zijn kansen die we nu en natuurlijk in 2018 met z’n al-
len oppakken om daarmee onze kwaliteit en tevredenheid 
nog verder te verhogen.



WERKEN AAN WERKDRUK
In de bijeenkomsten gericht op ‘Samen werken aan werkdruk’ 
hebben we een aantal ‘gewetensvragen’ meegenomen die 
ook zijn benoemd in onze jaarlijkse de budgetpresentatie aan 
ons voltallige personeel. Het is altijd goed om jezelf eens een 
gewetensvraag te stellen en te bedenken of je meer kunt doen 
dan je nu doet. 

Ieder kwartaal zullen we daarom een vraag aan de medewer-
kers stellen. Denk eens over die vraag na en kijk eens kritisch 
naar jezelf. Wie weet wat het je oplevert!

Onze monteurs hebben in kaart gebracht wat plezier geeft in 
het werk en dat plezier wegneemt. Conclusie: het werk is leuk, 
de werksfeer is goed en veel werk hebben is fijn. Lastig is dat 
materialen met betrouwbaar worden uitgeleverd, waardoor er 
regelmatig knelpunten in projecten voorkomen, terwijl er een 
strakke planning op de projecten zit. Goede en tijdige feed-
back is dan heel belangrijk.

De monteurs en hun leidinggevenden hebben gezamenlijk 
gesproken over wat je nodig hebt van een ander en wat een 
ander nodig heeft van jou. Die gesprekken waren zeer open 
en opbouwend. Weer blijkt dat je, ongeacht je functie, vooral 
in gesprek moet blijven met elkaar en altijd begrip en respect 
voor elkaar moet hebben. 
 
Aan de slag met onze actiepunten: wat kan ik als monteur 
doen, wat kan ik als leidinggevende doen en wat heb ik van 
de organisatie nodig? We kunnen uiteindelijk allemaal ons 
steentje bijdragen. 
 
Middels vier blauwe wijshedentegeltjes is de gehele organisa-
tie getriggerd na te denken over:
• Wat kun jij eraan doen? 
• Hoe kan ik jou helpen?
• Kom ik mijn afsrpaken na?
• Heb ik het goed gedaan?

KERNTHEMA II
Arbeidsomstandigheden en 
volwaardig werk
‘Het kernthema ‘arbeidsomstandigheden en
volwaardig werk’ beschrijft de relatie tussen
Aqualectra en haar medewerkers.’



SPORTIEVE ACTIVEITEITEN DAAR 
MAKEN WE MET ELKAAR TIJD VOOR 
Bij Aqualectra zijn we altijd op zoek naar nieuwe manieren en activiteiten om sporten 
te stimuleren. Sporten is immers gezond en samen met collega’s natuurlijk ook reuze 
gezellig. Leuk is dat collega’s van verschillende afdelingen echt samenwerken en 
een team vormen. Heel mooi om dat “wij” gevoel binnen Aqualectra te ervaren. In het  
jaar 2017 hebben we dan ook volleybal-, voetbal-, golf-, wandel en hardloopevene-
menten georganiseerd.

Dankzij de deelname van enthousiaste collega’s waren alle activiteiten gezellig en 
een succes. Bovendien mochten we dit jaar 2 bekers mee naar huis nemen; de 1e 
prijs bij het bedrijvenvoetbal toernooi van SVW’27 en de 1e prijs bij de Heerhugo-
waard 5 km Cityrun by night.

DUURZAAM INZETBAAR
ZAAK VAN ONS ALLEMAAL
Uit een enquête over de veranderingen die medewerkers in 
onze branche de komende jaren verwachten komt als alge-
meen resultaat dat medewerkers positief zijn over de techno-
logische ontwikkelingen. Bij Aqualectra scoren we gemiddeld 
zelfs nog iets positiever op dit onderwerp.

Het blijkt dat we bij Aqualectra al heel wat gewend zijn op het 
gebied van veranderen. Op veel fronten zijn we al anders 
gaan werken. En we weten, accepteren en begrijpen dat er 
ook weer nieuwe veranderingen zullen komen. 

Veel bedrijven zijn nog niet zover. Daar moeten de echte ver-
anderingen nog plaatsvinden, vooral omdat zij opzien tegen 
de veranderingen. Uit de enquête blijkt ook dat onze mede-
werkers voor de komende 1 tot 3 jaar verwachten dat het werk 
bij Aqualectra niet zwaarder zal worden, wel uitdagender.



MTO CIJFER
Medewerkerstevreden-
heidsonderzoek
Aqualectra is door haar medewer-
kers beloond met een 7,3.

Naast algemene vragen was er 
veel aandacht voor communica-
tiemiddelen en plezier in het werk. 
Er gaat heel veel goed. Resul-
taten waar we met elkaar aan 
gaan werkenm, zoals het gebruik 
van en inzet op social media, de 
informatie gebruiken van het me-
dewerkersportaal en met elkaar 
werken aan het verbeteren van de 
werkomgeving.

BEDRIJFS 
OPLEIDINGS-
PLAN
Aqualectra heeft een bedrijfsoplei-
dingsplan waarin diverse doelstel-
lingen worden omschreven.

Dit opleidingsplan wordt ieder jaar 
geactualiseerd en is in 2017
geconcretiseerd met diverse op-
leidingen, van thuisstudie moge-
lijkheden tot diverse aangeboden
trainingen en opleidingen via onze 
Aqualectra Academy en via exter-
ne opleidingsinstituten.

INFORMATIE
Medewerkersportaal
Informatie slim toegankelijk via 
het medewerkersportaal. Een 
online omgeving, bestemd voor 
alle medewerkers van Aqualectra. 
We hebben het medewerkerspor-
taal een beetje aangepast zodat 
deze meer overeenkomt met 
de wensen zoals aangegeven 
in het medewerkerstevreden-
heidsonderzoek. Je vindt hier het 
personeelshandboek, de bedrijfs-
mededelingen, onze collectieve 
verzekeringen, de CAO voorde 
Metalektro, het jaarverslag, de 
Aqualectura, handige links etc..

TOOLBOX
Toolboxmeetings hebben als doel 
de arbeidsveiligheid te bevorde-
ren tijdens onze werkzaamheden. 

Schakelruimtes, kelders, onder-
houdsruimtes van bruggen en 
tunnels zijn ook regelmatig als 
een besloten ruimte geclassifi-
ceerd. 

Vooraf een risico inschatting ma-
ken (Taak Risico Analyse) en voor 
aanvang van de werkzaamheden  
een ‘Last Minute Risico Analyse’. 
Onoplettendheid kan grote gevol-
gen hebben.

WORKFLOW
Aqualectra is een lerende organi-
satie en heeft als streven om het 
vandaag weer net iets beter te 
doen dan gisteren. De workflow 
voor wandkasten aanpassen met 
een apart station voor ‘afmontage’ 
is daardoor een logische stap.

Voordeel hiervan is dat projecten 
zoveel mogelijk gestandaardi-
seerd worden afgemonteerd. 
Deze invulling en werkwijze komt 
de kwaliteit ten goede. Minder 
fouten geeft een daling weer in de 
foutenregistratie en daarmee ook 
minder herstel na de test.



VERDER ONT-
WIKKELEN
Aqualectra stimuleert de persoon-
lijke en vaktechnische ontwikke-
ling van zijn medewerkers.

Het ontwikkelen van onze me-
dewerkers beoogt een aantal 
doelen. Het verbeteren van huidig 
functioneren, onderhouden van 
kennis en vaardigheden, opdoen 
van nieuwe kennis en vaardighe-
den t.b.v. toekomstige ontwikke-
lingen, belonen en motiveren van 
medewerkers en het stimuleren 
van persoonlijke ontwikkeling.

VAN 5 NAAR 6S
De 5s-Methode bestaat uit ‘schei-
den, schikken, schoonmaken, 
standaardiseren en standhouden’ 
en maakt onderdeel uit van de 
Lean-methodiek die bij Aqualectra 
wordt gehanteerd. Zowel de kan-
toren als de werkplaatsen worden 
elk kwartaal op de 5s-methode 
getoetst aan de hand van voorop-
gestelde auditelementen.

In 2017 hebben we een 6e S toe-
gevoegd aan dit lijstje, de S van 
Safety omdat veilig werken in onze 
veiligheidscultuur een continue 
aandacht verdient.

FUNCTIEOM-
SCHRIJVING
Alle voorkomende functieom-
schrijvingen zijn ter inzage be-
schikbaar. Hierin wordt het doel 
van de functie, de plaats binnen 
de organisatie, de gewenste 
kennis/vaardigheden, alsook de 
voornaamste taken beschreven.

 Aqualectra is een lerende organi-
satie die periodiek de functieom-
schrijvingen opnieuw beoordeelt 
of deze nog passen bij het ambi-
tieniveau van de organisatie en 
de markt waarin wij ons bevinden.

DRIE NIVEAUS
Taken bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden

Dit project is doorgezet vanuit  
2016 om verder vorm te geven
Taken bevoegdheden en verant-
woordelijkheden (TBV) zijn nu op 
drie niveau’s en in drie systemen 
opgenomen. Om TBV’s beter te 
kunnen managen en deze aan 
te kunnen laten sluiten bij de 
mogelijkheden die onze lerende 
organistatie biedt, is het wense-
lijk om deze eenduidig en in een 
systeem, bij voorkeur ons ERP 
systeem onder te brengen.

HET NOOD-
NUMMER 999
Er zijn gelukkig hoogstzelden 
ongevallen bij Aqualectra. Maar 
weten we eigenlijk nog wel hoe 
te handelen bij calamiteiten? Wat 
kun je doen als je zelf gewond 
bent geraakt? 

Je hebt bijvoorbeeld een snijwond 
en je wilt de hulp inschakelen van 
een EHBO-er, maak dan gebruik 
van ons noodnummer 999. Dit 
nummer hebben we immers niet 
voor niks. Het noodnummer is 
bedoeld voor alle calamiteiten!

WELKOM OM-
WONENDEN
Het pand van Aqualectra is ge-
situeerd binnen een industriële 
omgeving, waar ook enkele par-
ticuliere woningen gehuisvest 
zijn. Elke vijf jaar houdt Aqualec-
tra  open huis, waarbij de direct 
omwonenden alsook de op het 
bedrijventerrein gesitueerde be-
drijven worden uitgenodigd.

Onze feestelijke opening, de uit-
breiding met een nieuwe pand gaf 
gelegenheid om onze omwonen-
den weer welkom teheten.



CALAMITEITEN PLAN & BHV TEAM
Aqualectra is gesitueerd op een bedrijventerrein welke niet binnen een risico gebied 
ligt. De kans dat onze organisatie in zijn geheel niet operationeel zou zijn is nihil te 
noemen. Desalnietemin vinden wij het erg belangrijk op mogelijke calamiteiten voor-
bereid te zijn.

Strategisch gezien hebben we met de uitbreiding van onze productielocatie aan de 
overzijde van de weg, het risico op productie- en capaciteitverlies verminderd mocht 
één pand om wat voor reden dan ook niet bruikbaar zijn. We hebben een aanpassing 
gedaan binnen onze systemen met een andere server en back-up omgeving omdat 
data steeds belangrijker wordt binnen onze werkzaamheden. Het actualiseren van 
het calamiteitenplan vraagt periodiek aandacht en zal ook in 2018 weer op de agen-
da staan.

Een BHV-commissie is een actief onderdeel van onze bedrijfsvoering. Deze com-
missie houdt zich bezig met de veiligheid in en om het gebouw. Daarnaast worden 
regelmatig EHBO trainingen en brandblusinstructies georganiseerd en is een proce-
dure voor calamiteiten opgesteld. BHV’ers en EHBO’ers zijn gediplomeerd en direct 
herkenbaar aan op de bedrijfskleding genaaide symbolen. De afspraken omtrent 
bedrijfshulpverlening zijn vastgelegd in het VGM plan.

RISICO INVENTARISATIE
& EVALUATIE
Onze RI&E vormt als het ware het fundament van ons Arbo-
beleid. Als wij weten waar de risico’s liggen binnen Aqualectra 
gericht op onze (pand-)veiligheid en arbeidsomstandigheden 
en weten wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunnen 
we met elkaar de juiste maatregelen nemen.

Iedere 3 jaar actualiseren we deze RI&E. Er gebeurt immers 
veel binnen en buiten Aqualectra wat invloed heeft op onze 
omgeving en arbeidsomstandigheden; denk bijvoorbeeld aan 
een extra locatie en veranderingen in de wet op het gebied 
van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

ArboNed heeft de voorbereidingen en acties rondom de RI&E 
actualisatie beoordeeld. Daarvoor zijn onze beleidsregels 
rondom veilig werken, onze functies en de risico’s binnen de 
functies, de BHV organisatie, de audit momenten en de op-
volging, doorgenomen. Twee dagen lang zijn er multi moment 
opnames (MMO) gemaakt en deze zijn getoetst in de organi-
satie door in gesprek te gaan met diverse mensen uit diverse 
functies en vervolgens getoetst aan wet en regelgeving. 

‘we voldoen ruimschoots’

We voldoen ruim aan de Arbo wet, is de conclusie. Aan-
dachtspunten om uit te werken, vallen binnen het domein 
psychosociale arbeidsbelasting, het werken met machines. 
Deze aandachtspunten zullen we op advies, samen met de 
ondernemingsraad verder vormgeven in een plan van aanpak 
(PvA). We zoeken naar de beste oplossingen zodat we met 
elkaar omstandigheden kunnen verbeteren en voldoen aan 
onze eigen normen en waarden en aan de huidige normen en 
wet- en regelgeving.



KERNTHEMA III
Mensenrechten
‘Het kernthema ‘mensenrechten’ beschrijft de ma-
nier waarop Aqualectra waarborgt dat mensen-
rechten worden gerespecteerd.’

MELDING VERMOEDEN 
MISSTANDEN
In de nieuwe wet ‘Huis voor klokkenluiders’ wordt de
rechtsbescherming voor melders van misstanden
geregeld. Onderdeel van deze wet is de verplichting
van elke organisatie om een meldregeling op te
stellen. Aqualectra heeft ook een regeling opgesteld. 

In elke organisatie komen incidenten voor. Als zo’n incident
grote of maatschappelijke gevolgen heeft, is er sprake van
een misstand. Deze regeling is bedoeld voor het melden van 
misstanden of vermoedens van misstanden. Het gaat dan om 
gevaarlijke, immorele of illegale praktijken die onder verant-
woordelijkheid van de werkgever plaatsvinden.

De meldregeling is dus niet bedoeld voor individuele
kwesties zoals een conflict tussen een medewerker en zijn
leidinggevende.

Een vermoeden van een misstand is een vermoeden omtrent:
• een strafbaar feit
• een schending van regelgeving of beleidsregels
• het misleiden van justitie
• een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het
  milieu
• het bewust achterhouden van informatie over deze feiten
• misbruik van positie
• misbruik van bevoegdheden
• belangenverstrengeling
• lekken van vertrouwelijke informatie
• misbruik van informatie

De meldregeling is voor alle medewerkers beschikbaar die 
ook terecht kunnen bij hun leidinggevende of bij onze vertrou-
wenspersoon.v



LEAN MET ENTHOUSIASTE EN 
GEINSPIREERDE MEDEWERKERS 
Lean begint met kijken naar je eigen werk. Medewerkers weten zelf het beste hoe zij 
optimaal kunnen functioneren. Het is maatwerk. Wat voor de een belangrijk is, deert 
de ander niet. De een heeft behoefte aan ergonomische oplossingen, zoals een 
hoog/laag bureau of montageframe, de ander heeft een programma nodig om zijn 
gegevens digitaal beter te kunnen verwerken.

Als je investeert in je medewerkers zijn ze langer productief, gezond, gemotiveerd en 
betrokken. Dit realiseren we onder meer door ontwikkeling en opleiding zodat mede-
werkers flexibel zijn maar ook te coachen in plaats van te managen. De basis over 
de Lean-methodiek moet aanwezig zijn waarna iedereen hier, vanuit eigen intrinsieke 
motivatie, verder op kan bouwen.

MET ELKAAR SAMEN
SINTERKLAAS VIEREN
Maatschappelijk betrokken zijn betekent voor Aqualectra ook 
dat we met elkaar belangrijke gebeurtenissen vieren. We 
vieren al jaren de start van het voorjaar middels een ‘paas’ 
ontbijt, de zomer met een BBQ, kerst en natuurlijk Sinterklaas,  
een feest samen met de allerkleinsten.

Jaarlijks stuurt het Sinterklaasteam een brief naar medewer-
kers met kinderen tot een leeftijd van 10 jaar om deze uit te 
nodigen voor het feest met Sinterklaas. Om deze reden hou-
den wij (met toestemming) ook algemene gegevens bij van 
de kinderen van onze medewerkers. We vinden de saamho-
righeid en de betrokkenheid van en met elkaar de basis van 
onze cultuur en daarmee van de organisatie.

Onze Sinterklaas, het sinterklaasteam en de pieten werken 
belangenloos mee om dit kinderfeest ieder jaar weer tot een 
succes te maken.



PRODUCT CHECK LIST
Onze Product Check List (PCL) heeft in de afgelopen jaren 
een groot aantal ontwikkelingen ondergaan. Inmiddels is het 
gevormd tot een document dat door alle afdelingen gebruikt 
wordt en als leidraad voor het productieproces geldt.

Het document groeit mee met de organisatie en haar pro-
cessen en daarom zijn er ook in 2017 ontwikkelingen op het 
gebied van de PCL doorgevoerd. De onderwerpen op de PCL 
worden gevoed door de aandachtspunten en risico’s vanuit 
het productieproces en met klantspecifieke informatie die, 
middels de bouwnormen, per product input zijn voor de invul-
ling van de PCL.

BELANGRIJKE FACTOREN 
BINNEN AQUALECTRA
Een van de belangrijkste factoren voor het voortzetten van 
het succes en de continuïteit binnen onze organisatie is het 
welzijn en welbevinden van werknemers en tijdelijke arbeids-
krachten. Het personeelsbeleid binnen Aqualectra draait om 
kennis, groei, gezondheid en werkplezier. Dit alles binnen een 
veilige omgeving, waar kansen worden gecreëerd, er wordt 
gemotiveerd en weer een prettige samenwerking met weder-
zijds respect voorop staat. De belangrijkste factoren hebben 
wij gekoppeld aan onze waarden.

persoonlijke ontwikkeling medewerkers • een gezonde, veilige 
en plezierige werkomgeving • betrokken voelen en verant-
woording nemen • kwaliteit leveren in alles wat we doen • op 
elkaar kunnen vertrouwen • flexibele instelling • integer han-
delen • langdurige, tevreden relaties • maatschappelijk verant-
woord ondernemen

AANDACHT 
VOOR LOKALE 
BEDRIJVEN
Al jaren werken wij samen met lokale 
bedrijven om ervoor te zorgen dat onze 
medewerkers korting en mogelijkheden 
krijgen om kennis te maken met de gro-
te diversiteit in aanbod om ons heen. 

Als maatschappelijk verantwoorde 
organisatie willen wij de bedrijvigheid 
om ons heen stimuleren en hoe gezellig 
is het om samen te genieten van een 
maaltijd of een sportieve activiteit.

We werken samen met een verzeke-
raar, diverse restaurants, sportvereni-
gingen en een juwelier.

AANBRENG BO-
NUS PERSONEEL
Bij het ontstaan van vacatures binnen 
Aqualectra worden werknemers van 
Aqualectra eerst in de gelegenheid 
gesteld te solliciteren of na overleg te 
groeien naar de vrijgekomen functie.

In tijden van personeelsschaarste kun-
nen werknemers van Aqualectra in aan-
merking komen voor een bonus voor het 
aanbrengen van nieuwe werknemers. 
Het betreft dan vacatures die door de 
krappe arbeidsmarkt moeilijk in te vullen 
zijn.

De directie doet indien deze regeling van 
toepassing is een mededeling hierover 
via interne media.



CAMERA BEWAKING EN PASDETEC-
TIE VOOR OPENEN DEUREN
Voor wat betreft de beveiliging rondom onze panden en op het industrieterrein waar 
Aqualectra is gesitueerd, is het beveiligingsbedrijf Securitas in de hand genomen. 
Securitas neemt zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot de universele verklaring 
van de rechten van de mens en erkennen hun verantwoordelijkheid bij het bevorde-
ren en naleven hiervan. Ze zijn tevens gecertificeerd voor het MVO P3 certificaat,

Helaas hebben we soms binnen onze organisatie te maken met het verdwijnen van 
goederen. Het betreft zowel eigendommen van Aqualectra als persoonlijke eigen-
dommen van onze medewerkers. Om ieders eigendommen te beveiligen hebben we 
besloten tot het nemen van maatregelen zoals het plaatsen van camera’s, invoeren 
van pasdetectie, invoeren van toegangspassen en aanvullende maatregelen 

We realiseren ons dat we met de maatregel ‘cameratoezicht’ een inbreuk doen op de 
privacy van onze medewerkers. We hebben dat belang afgewogen tegen het belang 
van diefstal voorkomen. Helaas zien we geen andere mogelijkheid om de eigendom-
men van onze medewerkers en onszelf te beschermen.

GEDRAGSCODE VOOR
LEVERANCIERS
De ‘Gedragscode voor leveranciers’ van Aqualectra omschrijft 
de voornaamste principes die van belang zijn bij de uitvoering 
van activiteiten onze leveranciers. Wij verwachten dat onze le-
veranciers zich houden aan de van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving omtrent mensenrechten en eerlijk zaken doen en 
dezelfde goede werknormen en bedrijfsethiek voeren. 

Principes
• Er wordt gewerkt met de inachtneming van alle van toe-

passing zijnde wetten en voorschriften van het land waar 
de werkzaamheden uitgevoerd worden.

• Activiteiten worden uitgevoerd met zorg en respect voor 
mens en milieu en u streeft naar continue verbetering op 
dit gebied.

• U respecteert de mensenrechten, waaronder het verbod 
op kinderarbeid en het verbod op dwangarbeid, overeen-
komstig nationale en internationale regelgeving en verdra-
gen.

• U biedt al uw medewerkers een veilige en gezonde wer-
komgeving zonder vormen van discriminatie, intimidatie, 
pesterij of ongewenste intimiteiten.

• U biedt uw medewerkers een eerlijke beloning en volgt de 
plaatselijke loonregelingen en – indien van toepassing – de 
collectieve arbeidsovereenkomsten.

• U zult zich niet schuldig maken aan enige vorm van omko-
ping, hetzij in de publieke hetzij in de private sector, door 
het aanbieden, geven of ontvangen van giften, betalingen, 
vermaak of iets anders van waarde met de bedoeling 
zakelijke beslissingen van derden te beïnvloeden of een 
ongepast voordeel te verkrijgen.

• U vermijdt reële en potentiële belangenconflicten.
• U houdt er eerlijke handelspraktijken op na en onthoudt 

zich van oneerlijke concurrentie zoals het maken van prijs-
afspraken met concurrenten of marktverdeling.



KERNTHEMA IV
Eerlijk zaken doen
‘Het kernthema ‘eerlijk zaken doen’ omschrijft de 
manier waarop Aqualectra waarborgt dat er geen 
onheuse activiteiten plaatsvinden binnen de werk-
zaamheden en het beleid dat Aqualectra uitvoert.’

NIEUWE AGENTEN IN DE 
UK KETENPARTNERS
Aqualectra levert al een aantal decennia, pompbestu-
ringspanelen in diverse soorten en maten aan een brede 
klantenkring in de UK, zowel direct als via onze agenten. Maar 
daarin is in augustus 2017 verandering gekomen. Vanwege de 
gezondheid heeft een Agent begin dit jaar zijn pensioen aan-
gekondigd.

Aansluitend is Aqualectra door diverse bedrijven uit de Engel-
se markt benaderd, die geïnteresseerd waren in een Agent-
schap. Hieruit hebben wij drie bedrijven geselecteerd welke 
eerst vanuit Engeland naar Aqualectra zijn gekomen om 
elkaar eens beter te leren kennen, alvorens we misschien tot 
een agentschap over zouden gaan.

Deze drie zijn daadwerkelijk geselecteerd om Agent te worden 
en zijn door Aqualectra bezocht in de UK om de laatste punt-
jes goed met elkaar te regelen en de samenwerkingscontrac-
ten te ondertekenen. We heten G.M. Treble, PumpSmart en 
SI Pumps dan ook van harte welkom als onze vertegenwoor-
diging in de UK en zijn er van overtuigd dat we hierdoor onze 
continuïteit in de UK op een nog hoger niveau zullen krijgen.

Ons doel met onze Agenten: 
100% klanttevredenheid, gerealiseerd door een in de keten 
geïntegreerde meerwaarde van advies, producten, technische 
ondersteuning, assistentie en service.

Aqualectra b.v.



WET- & RE-
GELGEVING
Aqualectra houdt zich aan de van 
toepassing zijnde wetten en regel-
geving van het Nederlands recht, 
waardoor ongewenst effect op de 
gemeenschap in het gebied van 
onze activiteiten wordt uitgesloten 
of geminimaliseerd. 

Omtrent veiligheid zijn er voor 
onze gasflessen (1x samenge-
perst stikstof, 2x samengeperst 
zuurstof) ten behoeve van de 
plasmasnijder ‘veiligheidsvoor-
schriften gasflessen’ aanwezig.

OZONE
Om kennis op een zo laag mogelijk 
niveau de organisatie in te krijgen 
is een platform nodig die kennis-
overdracht vanuit diverse hoeken 
en kanalen mogelijk maakt. 

Aqualectra heeft zich aangesloten 
bij Ozone. Deze online leeromge-
ving heeft potentie om allerhande 
informatie welke belangrijk is voor 
Aqualectra op eenvoudige wijze 
aan te bieden. 2017 zal gebruikt 
worden voor de eerste beeldvor-
ming over de methode en zal actief 
de mogelijkheden van dit platform 
in een werkgroep onderzoeken.

FEDERATIE 
PANEELBOUW
Als bouwer van schakel- en be-
sturingspanelen en mede oprich-
ter van de Federatie Paneelbouw 
is Aqualectra aangesloten bij de 
Federatie Elektrotechniek (fedet).

De visie van de Federatie Pa-
neelbouw luidt: ‘Het waarborgen 
van de kwaliteit van schakel- en 
besturingspanelen ter stimulatie 
en het behoud van de paneel-
bouw- en de maakindustrie in 
Nederland.’

CONCURRENT
Eerlijk zaken doen
Aqualectra onthoudt zich van 
afspraken tussen leveranciers of 
ondernemingen die de concurren-
tie zouden verhinderen, beperken 
of vervalsen. Er is dan ook geen 
sprake van concurrentievervalsing 
of oneerlijke situaties.

Naar leveranciers toe uiten wij 
het thema ‘Eerlijk zaken doen’ in 
de vorm van onze Gedragscode 
leveranciers, waarin wij melden 
dat wij verwachten dat ook zij zich 
onthouden van oneerlijke concur-
rentie.

INVLOED OP 
PARTIJEN
Aqualectra draagt er zorg voor 
dat, wanneer gekozen wordt voor 
het bijdragen aan politieke lobby-
groepen en of politieke partijen 
deze bijdrage ethisch te verant-
woorden is.

Indirect zou Aqualectra invloed 
kunnen uitoefenen op politieke 
partijen en lobbygroepen in de 
vorm van lidmaatschappen, werk-
groepen etc. Interessante ont-
wikkelingen of lidmaatschappen 
zullen worden gepubliceerd.



PRODUCTEN EN DIENSTEN
Aqualectra is producent van hoogwaardige elektrische panelen en leverancier van 
kennis, diensten en totaaloplossingen voor onder andere de volgende disciplines:
Energiedistributie - Besturingstechniek - Gebouwautomatisering - Industriële automa-
tisering - Total Solutions - Service en onderhoud

Wij produceren besturingskasten en panelen, regelkasten, HVAC-kasten, midden-
spannings- en laagspanningsverdeelinrichtingen en vele producten voor de gebouw-
automatisering.

‘Actief in de meest uiteenlopende marktsegmenten’
U komt ons tegen in de meest uiteenlopende marktsegmenten, zoals de industrie, 
natte en droge infra, O.E.M., utiliteit, voedingsmiddelenindustrie, piping, procesindus-
trie, farma, offshore en maritiem, transport en overslag, drinkwater- en waterbehan-
deling, tuinbouw, (petro)chemische industrie, olie- en gasindustrie.

INTEGER HANDELEN
‘Integer handelen’ en ‘op elkaar kunnen vertrouwen’ zijn opge-
nomen in de geformuleerde waarden van ons bedrijf. Aqualec-
tra gaat er van uit dat deze kernwaarden door haar medewer-
kers worden uitgedragen.

Verwijzingen naar, en van toepassing zijnde bepalingen op, 
worden omschreven in de arbeidsovereenkomst van elke 
werknemer. De werknemer verklaart van de inhoud kennis te 
hebben genomen en de gestelde regels te zullen naleven.

In het Personeelshandboek van Aqualectra staan onderstaan-
de regels opgesteld, welke omkoping en corruptie van de 
organisatie en/of de medewerkers zouden moeten bestrijden:

• Nevenactiviteiten: Medewerker zal geen financiële of 
andere voordelen van derden aanvaarden of bedingen, 
hetzij direct, hetzij indirect, welke geacht kunnen worden 
in verband te staan met zijn werkzaamheden bij of voor 
Aqualectra.

• Van medewerkers wordt verwacht dat gelegenheidsge-
schenken worden ingeleverd bij de afdeling Inkoop. Deze 
worden tijdens de jaarlijkse kerstborrel onder het personeel 
verloot.

• Er is een handelsverbod voor het verkopen van producten 
die uit de handelsvoorraad zijn verkregen voor privége-
bruik.

• U zult zich niet schuldig maken aan enige vorm van omko-
ping, hetzij in de publieke hetzij in de private sector, door 
het aanbieden, geven of ontvangen van giften, betalingen, 
vermaak of iets anders van waarde met de bedoeling 
zakelijke beslissingen van derden te beïnvloeden of een 
ongepast voordeel te verkrijgen.



BESTURINGS-
KASTEN
Aqualectra is specialist in en-
gineering en de productie van 
besturingskasten. 

Elke besturingskast is uniek. 
Hierdoor vereist elke individuele 
besturingskast dan ook alle ex-
pertise en aandacht tijdens het 
ontwerpen, produceren en testen. 
Onze specialisten zijn u graag 
van dienst om u te adviseren bij 
het realiseren van de besturing 
van uw schakelkast, technische 
installatie of machine.

DETAIL ENGI-
NEERING
Het leveren van verschillende 
luchtgeïsoleerde en gasgeïsoleer-
de middenspanning verdeelinrich-
tingen voor de secundaire ener-
giedistributie behoort ook tot de 
mogelijkheden bij Aqualectra. Te-
vens kunnen wij voor u detail engi-
neering uitvoeren voor noodstroom 
en EMS (Elektrisch Management 
Systemen). Wij denken in dit traject 
met u mee en adviseren u bij het 
ontwerpen van distributieschema’s 
en blokschema’s

LAAGSPAN-
NING
Verdeelsystemen
Hoofd- en onderverdeelinrichtin-
gen vormen voor Aqualectra een 
belangrijke activiteit en worden 
vakkundig samengesteld in een 
geheel eigen, volledig ingerichte 
werkplaats, compleet met koper-
werkstraat.

Engineering, paneelbouw, soft-
ware en elektronica: onze me-
dewerkers hebben de opleiding, 
kennis en ervaring om ook van uw 
project een succes te maken!

MIDDENSPAN-
NING
Verdeelsystemen

Altijd een passende oplossing 
voor uw organisatie. Aqualectra 
kan voor u de engineering, leve-
ring, plaatsing en inbedrijfname 
van middenspanning- hoofdver-
deelinrichtingen en Ring Main 
Units (RMU’s) verzorgen. Wij heb-
ben samenwerkingsverbanden 
met diverse fabrikanten. Hierdoor 
heeft u een grote keus uit slimme 
combinaties waarmee er voor 
u altijd een optimale passende 
oplossing is.

SERVICE & 
ONDERHOUD
Een maximaal rendement uit uw 
installaties behalen, gaat alleen 
als deze optimaal functioneren. 
Om dit zo optimaal mogelijk te be-
houden is (preventief) onderhoud 
aan uw installatie van wezenlijk 
belang. 

Wij helpen u uitval van uw instal-
latie te voorkomen door vroeg-
tijdig potentiële problemen te 
herkennen en herstellen. Onze 
afdeling Service en Onderhoud 
ondersteunt u hierin.

HVAC REGEL-
KASTEN
Voor uw HVAC-, gebouwbeheer- 
en gebouwautomatiseringsinstal-
laties, regelt Aqualectra graag de 
engineering voor u. Ook kunt u 
ons inschakelen voor het op loca-
tie ombouwen van uw bestaande 
regelkasten. 

Tevens kunnen wij oude regelap-
paratuur voor u vervangen zodat 
u weer volledig up-to-date bent en 
uw regelkast weer optimaal vol-
doet aan de van toepassing zijnde 
richtlijnen.



KERNTHEMA V
Consumentenaangelegenheden
‘Het kernthema ‘consumentenaangelegenheden’ 
omschrijft de manier waarop Aqualectra waarborgt 
dat de af te nemen producten voldoen aan alle 
eisen en wetten, communicatie met stakeholder-
groepen en dat de privacy wordt gerespecteerd.’

AFSCHEID VAN DE OUDE 
TELEFOONCENTRALE
Na vele jaren van trouwe dienst is de telefooncentrale vervan-
gen door een virtuele VoIP centrale. Geen indrukwekkende 
bedienpost meer bij de receptie maar alles via de computer en 
een telefoon met veel minder knoppen te bedienen. 

Niet alleen de receptie zal verschil gaan merken. Voor ieder-
een binnen Aqualectra met een telefoon zullen functionalitei-
ten wijzigen. Zo hebben alle medewerkers nog maar 1 toestel. 
Dit kan een mobiel, een dect- of een vast toestel zijn. Dect 
dekking is binnen en tussen de panden aanwezig zijn, aange-
zien we werkzaam zijn op drie locaties aan de Flemingstraat is 
hier een dectmeting aan vooraf gegaan. Er zijn gebruikers met 
een interne functie, doordat het bereik nu vele malen groter is 
dan in de oude situatie, van een mobiel naar een dect toestel 
overgegaan.

We bellen inmiddels vanuit een status gestuurde omgeving; 
dit houdt onder andere in dat als je als medewerker vrij bent of 
in een vergadering, je dit dient aan te geven zodat je telefoon 
wordt doorgeschakeld en je telefoon altijd kan worden opge-
nomen door een collega of door de receptie.

‘Één herkenbaar 088 nummer voor Aqualectra’

We hebben tevens gekozen voor nieuwe nummers binnen de 
088-reeks. Iedereen met een telefoon, ook mobiel, krijgt een 
eigen uniek 088-nummer welke meegezonden wordt vanaf het 
toestel. De oude 072-nummers hebben we gedurende het eer-
ste half jaar van 2018 nog op de achtergrond mee laten lopen 
zodat onze stakeholders de tijd hadden om aan ons nieuwe 
nummer te wennen. Het hoofdnummer zal, omdat deze ook 
op onze producten staat, een langere uitfaseringstijd meekrij-
gen. 



AQUALECTRA NU 8DJH 
MIDDENSPANNINGSPART-
NER VAN SIEMENS
Naast het ALPHA+ partnerschap is Aqualectra nu ook 8DJH 
middenspanningspartner, zodat we nu totaal gecertificeerd zijn 
voor het zelfstandig ontwerpen, calculeren, bouwen, testen en 
opleveren van ALPHA en SIVACON S4-verdeelsysteemen tot 
een nominale stroom van 4000A (volgens de gestelde nor-
men, o.a. IEC 61439) en voor het configureren van 8DJH mid-
denspanningsinstallaties tot een nominale stroom van 630A.

VAKBEURS HARDENBERG
Het streven van Aqualectra is een optimale bijdrage te leve-
ren aan het succes en de continuïteit van haar relaties. Om 
contact te leggen met potentiele relaties, is Aqualectra jaarlijks 
terug te vinden op diverse vakbeurzen

Ook in 2018 is Aqualectra weer met een stand aanwezig op 
de Elektro- en Installatie Vakbeurs in Hardenberg. Als milieu-
bewuste en grootste zelfstandige paneelbouwer van Neder-
land ontzorgt Aqualectra al bijna 40 jaar vele relaties, als 
vaste leverancier van verdeelsystemen, besturingspanelen en 
MCC’s voor alle soorten installaties in de utiliteit, gezondheid-
zorg, industrie, infra, agri, offshore, OEM en nog veel meer 
marktsegmenten.

Van 11 t/m 13 september 2018 neemt Aqualectra deel aan de 
combinatie van de elektro vakbeurs en de installatie vakbeurs.
Wij nodigen u van harte uit voor een bezoek aan onze prach-
tige stand voor meer informatie over unieke projecten, een 
oriënterend gesprek of een passend advies!



AUTOMATI-
SERING VER-
SUS FLEXIBEL 
WERKEN
Flexibilisering lijkt niet samen te 
gaan met automatisering. Om 
te automatiseren heb je immers 
standaarden nodig. Niets blijkt 
echter minder waar, want waar 
eerst flexibel werken als individu-
ele invulling van werkzaamheden 
werd gezien is dit nu zoveel mo-
gelijk geautomatiseerd en kunnen 
we werkelijk flexibel zijn! 

LEIDRAAD CE 
MARKERING
Gebleken is dat uit de markt, van 
de machinebouw en de markt van 
fabrikanten van schakel- en be-
sturingskasten, veel vragen leven 
over dit deel van de Europese 
productregelgeving.

De brochure is een ontwikkelt 
door de sectie Paneelbouw van 
Fedet, de branche vereniging 
voor de elektrotechniek en de 
FME-RNCM groep van machine-
bouwers binnen FME.

BETROKKEN
door langs te komen
Veel van onze klanten hebben de 
weg naar Aqualectra gevonden 
en komen graag even een kijkje 
nemen binnen de muren waar de 
projecten worden uitgewerkt en 
vervaardigd. Dit gebeurt steeds 
vaker in grotere groepen. Om 
deze ontwikkeling te optimalise-
ren hebben we een programma 
vorm gegeven. We zijn immers 
trots op onze Lean werkplaatsen 
en onze kundige medewerkers en 
willen dit graag laten zien zonder 
dat de doorlooptijd van projecten 
hier hinder kan ondervindt.

NIEUWSBRIEF  
Aqualectra brengt een paar keer 
per jaar een nieuwsbrief uit. Wilt 
u deze ontvangen in uw mailbox, 
dan kunt u zich hiervoor aanmel-
den door het formulier in te vullen 
op onze website. 

De nieuwsbrief is voor ons een 
manier om u als stakeholder 
tijdig te informeren over relevante 
zaken zoals privacy bescherming, 
het wijzigen van onze contactge-
gevens en bijvoorbeeld over de 
uitbreiding van onze activiteiten in 
Heerhugowaard met de aankoop 
van een nieuw pand.

INDUSTRIE 4.0
“Wat betekent Industrie 4.0 voor 
de Paneelbouw?” Aandacht voor 
digitalisering, data van compo-
nenten, engineering en de sa-
menhang ervan bij het ontwerpen 
en samenstellen van panelen

Tijdwinst lijkt mogelijk tijdens 
draadconfectionering, veel aan-
dacht voor de werkplaatsoptima-
lisatie, met behulp van machines 
voor mechanische bewerkingen 
aan panelen, assemblage van 
klemmenstroken en bedradings-
kokers, bedradingsrobot en 
draadconfectie.



KETEN SAMEN 
WERKING
Aqualectra biedt krachtige to-
taaloplossingen! Ervaren me-
dewerkers dragen zorg voor 
een optimale uitvoering van uw 
opdrachten. Engineering, paneel-
bouw, software en elektronica: 
onze medewerkers hebben de 
opleiding, kennis en ervaring om 
samen met alle verantwoorde-
lijken binnen de keten van uw 
project een succes te maken!

Aqualectra gelooft in ketensamen-
werking en tijdige communicatie

QRM
Quick Response Manu-
facturing

Een vermindering van de produc-
tietijd met bijna 50%, gemotiveer-
de medewerkers, een lager ziek-
teverzuim en vooral zeer tevreden 
klanten: wie wil dat nu niet? Het 
moet allemaal mogelijk zijn met 
QRM. Een andere wijze van wer-
ken, anders denken en inzet van 
medewerkers. Bij Aqualectra zien 
we de voordelen van deze metho-
diek, inmiddels heeft Aqualectra 
een QRM Alfa specialist in huis.

NORMEN ALS 
RECLAME
Aqualectra volgt haar eigen weg 
rondom het certificeren van haar 
organisatie en werkzaamheden. 
Zo zijn we niet gecharmeerd van 
bedrijven die normen gebruiken 
als reclame. Wij geloven in ver-
trouwen, het laten zien wat we 
doen en bewijzen dat we goed 
zijn in wat we doen. Vaak is het 
behalen van een certificaat zoals 
de ISO 9001:2015, een MVO- of 
CO2 prestatieladder certificaat 
een logisch gevolg van onze 
werkwijze, zo ook ons VCA*  

FEDERATIE PANEELBOUW 
DEELT RESTVOORRADEN
Veel paneelbouwers kennen het probleem van onderdelen, die om welke 
reden dan ook, (te) lang in hun magazijn blijven liggen. Restmaterialen 
van een project, verkeerd bestelde materialen die niet geretourneerd 
worden, verpakking die ontbreekt, verouderde modellen die nog prima 
functioneren maar niet meer gespecificeerd worden, etc. Voorraad wel-
ke wellicht financieel reeds afgeschreven is, maar  weggooien van deze 
materialen blijft zonde.

De werkgroep ‘Sur Plus’ van de Federatie Paneelbouw faciliteert richting 
leden om met elkaar restvoorraden te kunnen delen en deze zo toch te 
kunnen verwerken. Men bedacht een laagdrempelig en voordelig sys-
teem. Via de website van Fedet (werkgroep Sur Plus) kunnen belangstel-
lenden het document vervolgens downloaden, met daarin het overzicht 
van de restpartijen en de contactpersonen.



KERNTHEMA VI
Milieu, grondstoffen, energie en
emissies
‘Dit kernthema ‘milieu, grondstoffen, energie en 
emissies’ geeft de gevolgen van de activiteiten van 
Aqualectra weer, rondom dit onderwerp. Onder dit 
thema is het CO2 certificaat, prestatieladder
niveau 3 geborgd.’

ENERGIENEUTRALE
BEDRIJFSVOERING
Aqualectra heeft zich ten doel gesteld om eind 2025 energie-
neutraal te produceren. Om dit plan te kunnen realiseren is 
het van groot belang in kaart te brengen wat deze term eigen-
lijk behelst.

Er is veel informatie ingewonnen via een van onze systeem-
partners die aangeven heeft een totaalpakket te kunnen 
aanbieden voor een energieneutrale bedrijfsvoering. Na het 
leveren van de benodigde informatie blijkt dat Aqualectra voor 
deze partijen geen haalbare businesscase is. We zullen dit 
project en de mogelijkheden in de markt monitoren.

‘energiezuinige ledverlichting’

Aqualectra heeft in 2017 de werkplaatsen op Flemingstraat 23 
en 25 voorzien van een nieuwe verlichting. Na afweging van 
alle duurzame factoren is de keus op LED-verlichtinge geval-
len. Ook heeft beeldvorming m.b.t. het klimaatsysteem plaats-
gevonden en is de beslissing gevallen om deze in 2018 ook te 
gaan vervangen.

In de tweede helft van 2018 starten we met het vervangen van 
ons klimaatbeheersysteem en zal de verlichting in de werk-
plaatsen en kantoren worden vervangen voor energiezuinige 
ledverlichting. Hiermee worden twee grote stappen gezet om 
eind 2025 een energieneutrale bedrijfsvoering te realiseren.

Voor Aqualectra was het tevens een natuurlijk moment om 
actief met het Activiteitenbesluit (wetgeving) aan de gang te 
gaan. Hiervoor hebben we een matrix ontwikkeld zodat we 
alle items uit het Activiteitenbesluit kunnen matchen met in-
vesteren, procedures en ontwikkelingen welke .



CO2-UITSTOOT
AQUALECTRA
Aqualectra heeft zijn reductiebeleid gericht op het structureel 
verminderen van CO2-uitstoot binnen scope I en II. Dit zijn di-
recte emissies die betrekking hebben op het gasverbruik, om 
de gebouwen te verwarmen en de verkeersbeweging van ons 
wagenpark. Het betreft de indirecte emissies die betrekking 
hebben op het elektriciteitsverbruik, de zakelijke vliegreizen en 
het zakelijk verkeer met privéauto’s.

Binnen scope III zijn overige indirecte emissies opgenomen, 
die het gevolg zijn van onze activiteiten, maar voortkomen uit 
bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch onder 
het beheer van het bedrijf vallen. Deze bronnen zijn niet in de 
emissieinventarisatie opgenomen.

‘een toename van 91,5%’
Ten opzichte van het jaar 2011 hebben we 15,7% geredu-
ceerd in onze jaarlijkse CO2-uitstoot. Dit komt neer op totaal 
ruim 845.000 kg CO2-uitstoot waar wij het milieu minder mee 
belast hebben sind 2011.

Jaarcijfers 2017
Binnen scope I is een toename van 16.7 ton CO2-utstoot ont-
staan ten opzichte van 2016, dit komt neer op een toename 
van 13,6%.

Binnen scope II is totaal een toename van 116 ton CO2-ont-
staan ten opzichte van 2016, dit komt neer op een toename 
van 518%.

Totaal hebben we als resultaat een toename van 94,6% ten 
opzichte van 2016. Door een administratieive onduidelijkheid 
heeft Aqualectra in 2017 geen groene stroom afgenomen, 
hierdoor is een grote groei binnen onze CO2-uitstoot ontstaan.

AFVAL SORTEREN
Aqualectra laat zijn afvalstromen door een erkend bedrijf verzamelen en verwerken. 
Door de keuze van duurzaam afvalmanagement, kan het transport en de verwerking 
zo efficiënt mogelijk worden ingericht en wordt het milieu er zo beperkt mogelijk mee 
belast. Doordat er steeds meer gescheiden wordt ingezameld, zien we een afname 
in de kilo’s ‘ongesorteerd restafval’ en een toename in het ‘gesorteerd afval”. 
In 2015 werd ongeveer 40% van het afval gescheiden, in 2017 wordt al bijna 70% 
van de afvalstromen gescheiden aangeboden ter recycling.

Naast de afvalpers, die zich al op het terein van Aqualectra bevindt, zal er in de loop 
van 2018 geinventariseerd worden of een papierpers ook tot de mogeljikheden be-
hoort. Hiermee kan de hoeveelheid transportbeweging t.b.v. papier en karton verza-
meling ook aanzienlijk gereduceerd worden.



WATER
Naast de gebruikelijke sanitaire 
voorzieningen voor  vpersoonlijke 
doeleinden, wordt er binnen 
Aqualectra geen water gebruikt in 
het dagelijkse productieproces. 

Het waterverbruik 
over 2017 is in lijn 
der verwachting, met 
5,4 m3 per werkne-
mer ligt het verbruik 
onder het gemiddel-
de (landelijk gemid-
delde is ruim 10 m3 
per werknemer, per 
jaar). 

KOKEN EN 
 STOKEN OP 
GAS?
Vanaf 2050 kunnen we niet meer 
koken of stoken op aardgas.
Alle huizen zullen in 2050 geiso-
leerd moeten zijn en voorzien 
zijn van een duurzame installatie 
waarmee we koken en warmte 
opwekken. Dat kan een warmte-
pomp of zonneboiler zijn, maar 
ook een palletkachel of biomassa-
ketel.

Conclusie: Duurzaam opgewekte 
elektriciteit is de toekomst!

LEASEAUTO’S

De kilometers op de weg, ge-
maakt door het leasewagenpark 
van Aqualectra zijn toegenomen. 
Door actieve sturing op gebruik 
van de “algemene leaseauto” 
i.p.v. een huurauto, is de toename 
in deze categorie terug te zien als 
daling in de categorie van de huur 
auto’s.

Binnen deze categorie is dan ook 
een stijging zichtbaar van 9,18% 
in de CO2-uitstoot.

VERWARMING
Gebruik toename van ruim 40% op 
de Flemingstraat 23 en 25 is mede 
ontstaan door ingebruikname en 
het verwarmen van nr. 25. 

Op nr. 48 is een toename van bijna 
20% zichtbaar in het gasverbruik. 
De verklaring ligt bij de inefficiëntie 
van het huidige klimaatsysteem. 
Voor de CO2-uitstoot betekent dit 
een toename van 25,6%.

HUURAUTO’S
De daling die we hier zien is direct 
in de categorie ‘lease auto’s’ 
terug te zien als stijging. Door het 
gebruik van een leaseauto voor 
algemeen gebruik is er in 2017 
minder vaak een auto gehuurd. 

Ten opzichte van 2016 (86 huur-
sessies) is er in 2017 (36 huur-
sessies) minder vaak een auto 
gehuurd. Hierdoor wordt een 
daling in CO2-uitstoot zichtbaar 
van 43%.



FOLLOW ME
Met de introductie van het Follow-
Me-printsysteem wordt de gebrui-
ker ook gestimuleerd om bewus-
ter om te gaan met het printen. 

Als we naar 2017 kijken, zien 
we dat sinds de invoering van 
het FollowMe-systeem ruim 20% 
(200.000 prints) reductie is 
gerealiseerd. 

LED
VERLICHTING

De meest zuinige led lampen 
verbruiken tot 90 procent minder 
energie dan een gloeilamp met 
een gelijke lichtopbrengst.
Naast het lage energieverbruik, 
hebben led lampen ook een lan-
gere levensduur.
Een goede led lamp kan tot 
50.000 brand-uren meegaan. 
Hiermee is de levensduur van de 
led lamp vijftig keer langer dan de 
levensduur van een ouderwetse 
gloeilamp. Voldoende reden om 
de overstap te maken naar led 
verlichting.

VLIEGVERKEER
In 2016 was een grote toena-
me van vliegverkeer zichtbaar 
(30.000 km). Ook in 2017 is er 
meer dan gemiddeld gevlogen. 
Waar in de afgelopen jaren 2000 
zakelijke kilometers gemiddeld 
was, is er in 2017 bijna 32.000 
kilometer zakelijk gevlogen.

Ten opzichte van 2016 is de 
uitstoot wel met ruim 40% afgeno-
men naar 3,6 ton CO2

PRIVE AUTO’S

Binnen de zakelijke privé kilo-
meters is een duidelijke stijging 
zichtbaar, die te herleiden is naar 
activiteiten buiten de deur.

Ten opzichte van 2016 (2,3 ton) 
is er in 2017 (4,5 ton) een stijging 
van 88% ontstaan, de hoeveel-
heid CO2 daarentegen neemt 
geen zorgwekkende hoeveelhe-
den aan.

ELEKTRICITEIT
Ondanks de ingebruikname van 
Flemingstraat 25, is er in combi-
natie met de installatie van ledver-
lichting op nr. 23 en 25, maar een 
kleine stijging in verbruik van 3% 
ontstaan.

Het elektrisch verbruik op nr. 48 is 
licht afgenomen met 1,7 procent, 
dit is goed voor bijna 3.000 kWh.



CONFLICT-
MINERALEN
Tin, coltan, wolfraam en goud zijn voor-
beelden van grondstoffen die gebruikt 
worden in onze computers, mobiele 
telefoons en andere producten die we 
dagelijks in handen hebben. Deze mi-
neralen komen voor een belangrijk deel 
uit landen die gebukt gaan onder ge-
weld en oorlog. In plaats van welvaart 
voor de lokale bevolking, leiden deze 
mineralen tot extra geweld en uitbuiting 
door de lokale machthebbers.

Voor de aanpak van conflictmineralen 
bestaan al sinds 2011 richtlijnen van de 
Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling (OESO). 
Hierin staat een stappenplan voor het 
nagaan van grondstoffen en hoe bedrij-
ven dienen te handelen als zij conflict-
mineralen gebruiken. Sinds juni 2017 is 
de Europese conflictmineralenwet van 
kracht. Hoewel deze regels pas vanaf 1 
januari 2021 ingaan, roepen ActionAid 
en SOMO alle bedrijven op hun inspan-
ningen om handel in conflictmineralen 
aan banden te leggen niet langer uit te 
stellen.

Aqualectra b.v. verwerkt zelf geen mi-
neralen die onder deze richtlijn vallen. 
Wel worden voornamelijk componenten 
toegepast waarvan bekend is dat er 
geen conflictmineralen in verwerkt zijn.

RoHS  II
Restriction of
Hazardous Substances
RoHS gaat over de beperking van 
het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen in elektrische en elektronische 
apparatuur. Deze richtlijn is bekend 
geworden onder de naam RoHS Di-
rective. De afkorting RoHS komt van 
het Engelse Restriction of Hazardous 
Substances. De huidige richtlijn vormt 
het vervolg en wordt aangemerkt als 
RoHS II. Nederland heeft RoHS II ge-
implementeerd door in 2013 de ‘Rege-
ling gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparaten’ in werking te 
laten treden.

De Europese Commissie heeft voorge-
steld vier nieuwe stoffen toe te voegen 
aan RoHS. Het gaat om de weekma-
kers in plastic DEHP (bis (2-ethylhexyl) 
ftalaat), BBP (Butyl Benzyl ftalaat), DBP 
(Dibutyl ftalaat) en DIPB (di-isobytyl 
ftalaat). Deze stoffen komen onder 
meer veel voor in PVC en worden bij-
voorbeeld gebruikt in kabels. De eisen 
die aan deze stoffen worden gesteld, 
worden met ingang van 22 juli 2019 van 
kracht.



KERNTHEMA VII
Betrokken bij en ontwikkeling van de 
gemeenschap
‘Dit kernthema ‘betrokkenheid bij en ontwikkeling 
van de gemeenschap’ geeft weer in welke mate 
Aqualectra bijdraagt aan de ontwikkeling van de 
gemeenschap.’

DIGITALISEREN VAN DE FI-
NANCIELE ADMINISTRATIE
Aqualectra richt zich op een paperless office, zoveel mogelijk 
digitaal werken dus. Voor de administratie zijn hier voor de 
mogelijkheden en inrichting van ons ERP systeem leidend. 

Begin 2015 zijn we gestart met het digitaal versturen van onze 
uitgaande facturen, jaarlijks ongeveer 3500. Dit werkt niet al-
leen efficiënter maar dit betekende een behoorlijke besparing 
op papier, op enveloppen en portokosten.

Eind 2015 is de urenregistratie voor de werkplaatsen en de 
afdeling Project Support voor een groot gedeelte geautomati-
seerd. Het invoeren van de week(uren)staten is hierdoor min-
der werk met minder kans op fouten en vergt minder papier. 

Vanaf begin 2017 worden de inkomende facturen, ongeveer 
15.000 stuks per jaar, digitaal opgeslagen in ons ERP systeem 
en vanaf april 2017 wordt met herkenningssoftware de veelal 
per mail ontvangen pdf-factuur klaargezet voor verwerking. De 
herkenningssoftware zorgt voor efficientie en verkleint de kans 
op fouten.
 
‘Digitaliseren is een voortuigang.’

Het eerste doel vanuit ons MVO-beleid was het papierverbruik 
terugdringen. De voordelen van het digitaal werken zijn echter 
veel groter dan we in eerste instantie hadden verwacht. 
Alle informatie is veel sneller en beter bereikbaar, je hoeft niet 
meer te zoeken in de vele ordners. Deze voordelen gelden 
ook voor andere afdelingen, bijvoorbeeld als het magazijn 
twijfelt aan een ontvangst kunnen ze direct vanuit het artikel 
de pakbonnen van de ontvangsten inzien. Om de inkomen-
de facturen snel en effectief te kunnen afhandelen is de VVP 
(vrije verreken prijs) van onze artikelen eenduidig vastgesteld. 
In het verleden hadden we veel uitzonderingen wat de trans-
parantie niet bevorderde.



GOEDE 
DOELEN
Wij versturen al een aantal jaren 
geen kerstkaarten meer en ook 
geen relatiegeschenken. Het geld 
dat we hier normaal aan zouden 
hebben besteed hebben we, in 
het verlengde van ons MVO be-
leid, toegevoegd aan onze bijdra-
ge aan goede doelen.

Dit jaar heeft Aqualectra de vol-
gende goede doelen gesteund:
•Emma Kinderziekenhuis
•Het Praethuis
•Stichting De Waaier

OPENING 25
‘Wij willen alle aanwezigen en 
belangstellenden hartelijk bedan-
ken voor hun bezoek, attenties en 
vriendelijke woorden rondom en 
tijdens de opening van onze extra 
productielocatie aan de Flemings-
traat 25.

Het is een enorm geslaagd evene-
ment geweest waarbij we hebben 
mogen laten zien waarom onze 
relaties zo belangrijk voor ons zijn 
en wat we in het werk stellen om 
voor al onze relaties de voor hun 
gewenste en noodzakelijke toege-
voegde waarde te mogen leveren.

SWADI
Samen werken aan duur-
zame inzetbaarheid

De pensioengerechtigde leeftijd 
is opgeschoven en de instroom in 
de techniek is beperkt dus is het 
belangrijk om met elkaar samen 
te werken aan duurzame inzet-
baarheid.

Met een gemiddelde leeftijd van 
44,2 jaar en lange diensverban-
den wordt Aqualectra ieder jaar 
een jaar ouder. Actief beleid en 
investeren in personeel is erg 
belangrijk.

JAARPRESEN-
TATIE 2017
Ieder jaar presenteren wij in mei 
aan alle medewerkers in de orga-
nisatie de jaarcijfers en de resul-
taten vanuit projecten, ontwikke-
lingen in trends op het gebied van 
personeel, marktontwikkelingen 
en resultaten uit onderzoeken. 

Dit is een moment voor de gehele 
organisatie om bij elkaar te ko-
men in de kantine. Aqualectra is 
gericht op transparantie en duide-
lijkheid. Ieder jaar is dit weer een 
mooi moment van reflectie.

LEVERANCIER
Jaarlijks evalueren we onze 11 
grootste leveranciers op diverse 
onderdelen. Zo kijken we naar de 
leverbetrouwbaarheid, de perfor-
mance, manco’s, prijs/ kwaliteit 
en diverse MVO thema’s. We zien 
over 2017 dat het wijzigen van het 
transport door diverse leveran-
ciers naar 1 transporteur goed is 
voor het milieu en zorgt voor min-
der verkeersbewegingen, maar 
niet goed is voor de doorlooptijd 
binnen onze productie. 

Just-in-time is hierdoor voor veel 
leveranciers niet haalbaar.



WBSO & ONT-
WIKKELEN
Aqualectra is een lerende organi-
satie en is gericht op het verbete-
ren en vernieuwen van haar werk-
zaamheden en werkwijze. In 2017 
hebben we onze iScape® verder 
doorontwikkeld in eScape®, een 
mooie paraplu waaronder vele 
disiplines samen werken.

Met de WBSO (wet bevordering 
speur en ontwikkelingswerk) sti-
muleert het ministerie van Econo-
mische Zaken en Klimaat innova-
ties door Nederlandse bedrijven.

INVESTERIN-
GEN 2017
Deze bestond onder andere uit 
het aanpassen van de elektrische 
installatie en het plaatsen van led-
verlichting in Flemingstraat 23 en 
25. Nieuwe servers en opslagca-
paciteit voor het computer netwerk, 
toegangscontrole met pasjes en 
camera’s en vervanging graveer-
machine door een lasermachine

De (financiele)rapportages zijn 
alleen nog digitaal beschikbaar en 
vanaf 2018 worden ook de ont-
vangen facturen volledig digitaal 
verwerkt.

MACHINES
Innoveren en vernieuwen
Graveren via een lasergraveer!
Aqualectra heeft er voor geko-
zen om haar graveermachine te 
vervangen voor een lasergraveer-
machine zodat we een prachtig 
product kunnen realiseren en met  
bijna geen geluid.

Upgrade CapWork center!
Met een nieuwe industriele PC 
als aansturing van de CapWork 
center hebben we gekozen voor 
een stukje bedrijfszekerheid, een 
snellere verwerking van data en 
meer geheugen.

STUDENTEN 
ONTWIKKE-
LEN ROBOT
Schakelkast als bijdrage aan 
CCM Trofee!

De CCM projectgroep van In-
Holland heeft met vereende 
kracht gewerkt aan een volledig 
automatische robot die water van 
punt A naar punt B kon brengen.
Het resultaat is verbluffend en ze 
hebben deze internationale me-
chatronica wedstrijd en daarmee 
de CCM trofee 2017 gewonnen!

FINANCIEEL RESULTAAT  2017
De directie van Aqualectra is zeer tevreden met het behaalde bedrijfs-
resultaat. Met name het 2e half jaar hebben we prima gepresteerd. We 
hebben een aantal grote, kwalitatief hoogwaardige projecten gerealiseerd 
waar we trots op mogen zijn. Het grote aantal langlopende projecten 
zorgde ook voor hoge voorraadposities en veel openstaande debiteuren. 
Dit geeft direct druk op de financiële middelen.

VERKOPEN 2017
T.o.v 2016 zijn de verkopen met 8% gestegen. Hogere verkopen zijn 
onder andere gerealiseerd bij Utiliteit +23%, Industrie & Infra +14% en 
Assemblage +11%. Bijzonder is dat Utiliteit en Assemblage naast een 
stijging van de verkopen in 2017, ook in 2016 al een een forse stijging 
realiseerden ten opzichte van 2015. Bij O.E.M. werken de afdelingen, 
Besturingstechniek, HVAC en Assemblage samen. Total Solutions bestaat 
uit de afdelingen Automatisering, Service & Onderhoud en Electronica.


