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MISSIE & VISIE
VAN AQUALECTRA
Missie
‘Aqualectra draagt als vooraanstaand en allround paneel-
bouwer, met haar expertise, producten & diensten bij aan 
het succes en de continuïteit van haar relaties, waarbij 
verantwoord- en milieubewust ondernemen centraal staat.’

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.

Hierbij ontvangt u, als relatie van Aqualectra, alweer de 5e editie van het 
jaarverslag van Aqualectra. Wij vinden het belangrijk om dit met u te delen 
en verwachten u hiermee een compleet overzicht te bieden van onze 
inspanningen over het afgelopen jaar.

De beweging in de markt is en blijft zoals altijd over de volledige breedte 
aanwezig en geeft daarmee met grote regelmaat allerlei uitdagingen op 
alle gebieden van onze bedrijfsvoering, waaronder natuurlijk duurzame 
inzetbaarheid van onze medewerkers, instroom van nieuwe medewerkers, 
aanvullende diensten en productontwikkelingen, steeds verder verbeteren 
van de kwaliteit en efficiëntie binnen onze processen, risicobeheersing, 
de tijdige beschikbaarheid van materialen, diverse MVO vraagstukken en 
natuurlijk een continu focus op de behoeften van onze relaties en deze zo 
goed als mogelijk proberen in te vullen.

Meerwaarde voor u is tenslotte waar alles om draait en daar gaan we voor!

Aqualectra heeft bestaansrecht door de enorme betrokkenheid van haar 
medewerkers en de geweldige samenwerking met en de meerwaarde die 
wij mogen bieden aan al onze relaties. Wij vonden het in 2019 dan ook 
weer een feest om met u te mogen samenwerken en streven met u naar 
een nog verdere verbetering van ons gezamenlijk succes.

Dank u wel voor een prachtig jaar.

Tom Stringer
Directeur Aqualectra

MEERWAARDE IS WAAR 
ALLES OM DRAAIT, 
DAAR GAAN WE VOOR!



MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD ONDERNEMEN, 
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 milieubelastende factoren als resultaat van onze bedrijfsvoering.

‘Aqualectra volgt haar eigen weg’
Aqualectra volgt hierin haar eigen weg met als doel een verbeterde 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 milieubewuste 
manier van werken.

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

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 alle vormen van verspilling wil voorkomen. 

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



KERNTHEMA I
Behoorlijk bestuur
‘Het kernthema ‘behoorlijk 
bestuur’, beschrijft algemene en 
strategische acties. 

Aqualectra is ISO 9001:2015, MVO 
Prestatieladder niveau 3 en VCA* 
gecertificeerd.

OVERLEG 
STRUCTUUR
Er is een dagelijkse overleg-
structuur over knelpunten en 
bijzonderheden voor het uitvoeren 
van het werkgerelateerde zaken. 
Wekelijks is er een management- 
vergadering, waarin de 
balans tussen people en profit 
besproken wordt en waar nodig 
beleidsbeslissingen genomen 
worden. Managers en directie 
hebben periodiek overleg over 
(K)PI’s, waaronder orderintake, 
kansen en mogelijkheden per 
productgroep.

LEAN & QRM
De Lean-filosofie is onderdeel 
van het beleid en een werkgroep 
binnen Aqualectra houdt zich 
sinds 2018 ook bezig met de 
QRM methode. 

De QRM richt zich op het 
optimaliseren van de flow, oftewel 
het tegengaan van filevorming 
binnen de processen. De QRM-
werkgroep heeft onderzocht op 
welke verstorende factoren we 
zelf invloed hebben. Nu we beeld 
hebben waar we structureel 
kunnen verbeteren gaat de 
werkgroep hiermee aan de slag.

MET ELKAAR SAMENWERKEN 
INTERN EN EXTERN
Aqualectra maakt gebruik van diverse systeempartners om onze 
systemen en processen operationeel te houden. Samenwerking 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 samenwerkings- 
partners in de keten uitgedacht en zorgen daardoor voor de uitdaging in 
het tijdig samenbrengen van keten- en samenwerkingspartners.

Aqualectra biedt krachtige totaaloplossingen! Ervaren medewerkers 
dragen zorg voor een optimale uitvoering van opdrachten. Engineering, 
paneelbouw, software en elektronica: onze medewerkers hebben de 
opleiding, kennis en ervaring om van uw project een succes te maken!



EFFICIËNTIE
Met nagenoeg dezelfde 
hoeveelheid medewerkers steeds 
meer omzet genereren. Dat is niet 
gerealiseerd door sneller werken, 
maar door slimmer werken en 
beter op elkaar afgestemde 
processen.

PRESENTATIE
Jaarlijks terugkerend
Ieder jaar presenteren wij in 
mei aan alle medewerkers in 
de organisatie de jaarcijfers en 
de resultaten vanuit projecten, 
ontwikkelingen en trends op het 
gebied van personeel, markt- 
ontwikkelingen en resultaten uit 
onderzoeken.

Dit is een moment voor de gehele 
organisatie om bij elkaar te 
komen in de kantine. Aqualectra 
is gericht op transparantie en 
duidelijkheid. Ieder jaar is dit weer 
een mooi moment van reflectie.

SOCIAL MEDIA
Aqualectra heeft een Facebook
pagina, een LinkedIn profiel en ook 
een Google blog.

Onze Google+ pagina is komen te 
vervallen, Google heeft besloten 
hier niet verder mee te gaan, om 
zichtbaar te zijn via zoekmachines 
zijn we gestart met een Google 
blog die zichtbaar is wanneer 
stakeholders ‘googelen’ naar 
Aqualectra.

Een mooie manier om nieuws 
onder de aandacht te brengen 
naast onze website.

MVO INTENTIE-
VERKLARING & BELEID
De intentieverklaring en het beleid, gericht op maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, staan in hun volledigheid op onze website en 
hebben betrekking op Aqualectra b.v., verder te noemen Aqualectra. Deze 
intentieverklaring en het beleid bieden een kader voor het vaststellen van 
onze doelstellingen in samenspraak met onze stakeholders. 

Deze intentieverklaring en het beleid, rondom maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, zorgen tevens voor de verbinding om 
daarmee te voldoen aan toepasselijke publiek-, privaatrechtelijke 
en stakeholdereisen. Aqualectra heeft zich verbonden aan diverse 
productspecifieke bouwnormen en organisatienormen, welke periodiek 
getoetst worden en gericht zijn op continue verbetering van het 
managementsysteem, welke het beleid (van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen) ondersteunen.

MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD 
ONDERNEMEN 
IS EEN ZAAK VAN 
ONS ALLEMAAL
Aqualectra realiseert zich dat ondernemerschap 
niet alleen gaat over het creëren van economische
waarde maar dat zij ook een goede bijdrage kan 
leveren aan de oplossing van maatschappelijke 
problemen, zoals bescherming van het milieu en 
de verbetering van de onderlinge samenwerking 
en sociale verhoudingen.



OPLEIDING & 
UREN
Aqualectra stimuleert de 
persoonlijke en vaktechnische 
ontwikkeling van zijn medewerkers. 
Er is bijna 3000 uur besteed aan 
opleidingen en cursussen.

LEEFTIJD
De gemiddelde leeftijd is, licht 
gestegen naar 44.8 jaar.

Om vergrijzing tegen te gaan, 
hanteert Aqualectra een actief 
wervingsbeleid. Hiermee 
proberen we jongeren te 
inspireren en te motiveren om 
voor techniek te kiezen. Hiervoor 
stellen we jaarlijks een aantal 
leerwerkplekken beschikbaar en 
organiseren we rondleidingen 
voor geïnteresseerde 
schoolverlaters.

OPLEIDING & 
KOSTEN
Aqualectra heeft een 
bedrijfsopleidingsplan waarin 
diverse doelstellingen worden 
omschreven. In 2019 hebben we 
ruim 63.000 euro uitgegeven aan 
opleidingen (excl. uren).

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



MEDEWERKERTEVREDENHEID
Tevreden, betrokken en enthousiaste medewerkers hebben meer 
plezier in het werk en zijn gelukkiger. Bovendien is het voor een 
kennisorganisatie als Aqualectra belangrijk om goed opgeleide en 
specialistische medewerkers een inspirerende werkomgeving te bieden, 
met genoeg ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 

Om te weten wat onze medewerkers belangrijk vinden, voeren wij ieder 
jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit.

In de resultaten over 2019 zien we dat iedereen met plezier naar het werk 
gaat en de werkomgeving als plezierig wordt ervaren. Toch zien we in 
de resultaten dat er situaties zijn waarbij het gedrag van een collega niet 
altijd wordt gewaardeerd. Dit is een onderdeel waar we continue aandacht 
aan besteden. Met het thema ‘Respect, Begrip & Vertrouwen’ stimuleren 
we een goede en respectvolle samenwerking met elkaar.

MTO CIJFER
Medewerkers- 
tevredenheidsonderzoek

Aqualectra is door haar 
medewerkers beloond met een 
7,8. Naast algemene vragen was 
er aandacht voor plezier in werk 
en werkomgeving.

TEAMUITJE
Werken aan teambuilding

Net als andere jaren heeft de 
directie ook voor 2019 een budget 
beschikbaar gesteld voor een 
afdelingsuitje. Dit bedrag is vrij 
besteedbaar, echter wel bedoeld 
voor gezamenlijke doeleinden. 

Een informeel en prettig 
samenzijn met collega’s 
doorbreekt het dagelijks patroon. 
Gezelligheid en vertier versterkt 
het wij-gevoel tussen collega’s 
en dat draagt bij aan een goede 
sfeer op de werkvloer.

COMPETENTIE
Een competentieprofiel kun je 
definiëren als een set van 
competenties en gedrags- 
indicatoren, die nodig zijn voor 
een bepaalde functie en niveau.
De focus ligt hierbij op
groei en ontwikkeling.

Om een beeld te krijgen waar 
de ontwikkelingsbehoefte ligt, is 
in 2019 een start gemaakt om 
competenties te identificeren en 
te monitoren. Ook komend jaar 
zullen we hier intensief mee aan 
de slag gaan.

DIENSTVERBAND

In 2019 hebben we 8  jubilarissen 
met een dienstverband van 
12,5 jaar, 1 jubilaris met een 
 dienstverband van 25 jaar en 
2 jubilarissen met een dienst- 
verband van 40 jaar in het 
zonnetje gezet.



GEDRAGSCODE 
De ‘Gedragscode voor 
leveranciers’ van Aqualectra 
omschrijft de voornaamste 
principes die van belang zijn bij de 
uitvoering van activiteiten van onze 
leveranciers. 

Wij verwachten dat onze 
leveranciers zich houden aan de 
van toepassing zijnde wet- en
regelgeving omtrent 
mensenrechten en eerlijk zaken 
doen. Het is mooi om te zien dat 
onze leveranciers hier gehoor 
aan geven en deze gedragscode 
onderschrijven.

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

ONWIKKELINGS-
GESPREKKEN

Bewust of onbewust zijn 
we vaak  bezig met onze 
duurzame inzetbaarheid. Om 
ervoor te zorgen dat duurzame 
inzetbaarheid regelmatig 
besproken en geëvalueerd 
wordt, is dit onderwerp als 
een vast onderdeel binnen 
het ontwikkelingsgesprek 
opgenomen. Via periodieke 
onderzoeken zal de medewerker 
worden bevraagd hoe dit wordt 
ervaren.

SWADI
Samen werken aan duurzame 
inzetbaarheid heeft zijn plek 
binnen onze organisatie 
gevonden. Door periodieke en 
gestructureerde overleggen kan 
iedereen zijn of haar bijdrage 
doen om samen te werken aan 
duurzame inzetbaarheid.

Met een grote diversiteit aan 
culturen, nationaliteiten, een  
gemiddelde leeftijd van 44,8 jaar 
en lange dienstverbanden is actief 
beleid en investeren in personeel 
erg belangrijk.

Andere
afbeelding

WELZIJN
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 arbeidskrachten. 
Het personeelsbeleid binnen 
Aqualectra draait om kennis, 
groei, gezondheid en werkplezier. 
Dit alles binnen een veilige 
omgeving, waar kansen worden 
gecreëerd, werknemers worden 
gemotiveerd en waar een prettige 
samenwerking met wederzijds 
respect voorop staat.



VERBOD OP DISCRIMINATIE
Een actief beleid op het gebied van preventie

Binnen ons bedrijf wordt agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) 
intimidatie, pesten en ander ongewenst gedrag - op welk niveau dan 
ook - niet geaccepteerd. We voeren een actief beleid op het gebied van 
preventie en bestrijding van elke vorm van ongewenst gedrag op het 
werk. Met deze regeling willen we ongewenst gedrag voorkomen en 
bestrijden. Medewerkers die onverhoopt toch te maken krijgen met dit 
soort van ongewenst gedrag (hetzij als slachtoffer, hetzij als getuige) 
moeten de gelegenheid krijgen om daaraan een einde te maken.

Aqualectra heeft een interne en een externe vertrouwenspersoon. Deze 
vertrouwenspersonen zijn belast met de eerste opvang van personen, 
met klachten over agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie 
en ander ongewenst gedrag, die daarover willen praten. 

OR ACTIEF
Binnen Aqualectra is een OR 
actief, die zowel de belangen van 
de medewerkers alsook die van 
Aqualectra vertegenwoordigt. 

De OR voldoet aan de Wet op de 
Ondernemingsraden, is een brede 
afspiegeling van de organisatie 
en heeft 12x per jaar overleg 
waarvan 4 keer met de algemeen 
directeur. Periodiek, 4x per jaar, 
publiceert de OR haar activiteiten 
en wetenswaardigheden in ons 
personeelsblad de ‘Aqualectura’.

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 grote 
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.

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 medewerkers met 
kinderen tot een leeftijd van 10 jaar om deze uit te nodigen voor het 
feest met Sinterklaas. Een feestelijke middag waarbij de kinderen van de 
medewerkers in de watten worden gelegd.

We vinden de saamhorigheid en de betrokkenheid van en met elkaar de 
basis van onze cultuur en daarmee van de organisatie.



CONCURRENT
Eerlijk zaken doen
Aqualectra onthoudt zich van
afspraken tussen leveranciers
of ondernemingen die de 
concurrentie 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 
concurrentie.

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

FEDERATIE PANEELBOUW
Als bouwer van schakel- en besturingspanelen en mede oprichter van 
de Federatie Paneelbouw is Aqualectra aangesloten bij de Federatie 
Elektrotechniek (Fedet). De Federatie Paneelbouw heeft een speciaal 
kwaliteitslabel ontwikkeld voor bedrijven in de paneelbouwsector.
De federatie wil met dit kwaliteitslabel de positie van de Nederlandse 
paneelbouw verder versterken.

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

Aqualectra heeft op 12 december 2019 aangetoond te voldoen aan alle 
aspecten die nodig zijn om het Kwaliteitslabel Paneelbouw te mogen 
voeren. We zijn trots dat wij nu ook mogen zeggen dat wij in het bezit zijn 
van hét Kwaliteitslabel Paneelbouw.



GEMEENSCHAP
Aqualectra houdt zich aan 
de van toepassing zijnde 
wetten en regelgeving van 
het Nederlands recht, omtrent 
veiligheid, mensenrechten, 
privacy,arbeidsomstandigheden 
en product, waardoor ongewenst 
effect op de gemeenschap in het 
gebied van onze activiteiten wordt 
uitgesloten of geminimaliseerd. 

OP ELKAAR VERTROUWEN
‘Integer handelen’ en ‘op elkaar kunnen vertrouwen’ zijn opgenomen in 
de geformuleerde waarden van ons bedrijf. Aqualectra gaat er van uit 
dat deze kernwaarden door haar medewerkers worden uitgedragen. 
Onderstaande regels zijn opgesteld, welke omkoping en corruptie van de 
organisatie en/of de medewerkers moeten tegengaan:

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 gelegenheidsgeschenken 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 privégebruik.

U zult zich niet schuldig maken aan enige vorm van omkoping, 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.

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 automatisering - Total Solutions - Service en onderhoud

Wij produceren besturingskasten en panelen, regelkasten, HVAC-
kasten, middenspannings- en laagspanningsverdeelinrichtingen en vele 
producten voor de gebouwautomatisering.

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

QRM
Quick Response
Manufacturing
Een vermindering van de 
productietijd met bijna 50%, 
gemotiveerde medewerkers, een 
lager ziekteverzuim en vooral zeer 
tevreden klanten: wie wil dat nu 
niet? Het moet allemaal mogelijk 
zijn met QRM. Een andere wijze 
van werken, anders denken en 
inzet van medewerkers.
Bij Aqualectra zien we de 
voordelen van deze methodiek.



ASSEMBLAGE
Uw ontwerp, uw product, 
samengesteld volgens uw eigen 
kwaliteitseisen. Aqualectra biedt 
u optimale ontzorging bij de 
assemblage van uw projecten. 
Uw specialisten ontwerpen de 
elektrische schema’s, onze 
specialisten ontzorgen u bij de 
planning, assemblage en het 
testen van uw panelen.

Aansluitend op het 
productieproces is het mogelijk 
om een FAT (Factory Acceptance 
Test) te laten plaatsvinden bij ons 
in de fabriek.

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

Elke besturingskast is uniek. 
Hierdoor vereist elke individuele 
besturingskast dan ook alle 
expertise 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
ENGINEERING
Het leveren van verschillende 
luchtgeïsoleerde en 
gasgeïsoleerde middenspanning 
verdeelinrichtingen voor de 
secundaire energiedistributie 
behoort ook tot de mogelijkheden 
bij Aqualectra. Tevens kunnen 
wij voor u detail engineering 
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.

LAAG-
SPANNING
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, paneel-
bouw, software en elektronica: 
onze medewerkers hebben de 
opleiding, kennis en ervaring om 
ook van uw project een succes te 
maken!

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

Wij helpen u uitval van uw 
installatie te voorkomen door 
vroegtijdig potentiële problemen 
te herkennen en herstellen.Onze 
afdeling Service en Onderhoud 
ondersteunt u hierin.

HVAC REGEL-
KASTEN
Voor uw HVAC-, gebouwbeheer- 
en gebouwautomatiserings-
installaties, regelt Aqualectra 
graag de engineering voor u.
Ook kunt u ons inschakelen voor 
het op locatie ombouwen van uw 
bestaande regelkasten. 

Tevens kunnen wij oude 
regelapparatuur voor u vervangen 
zodat u weer volledig up-to-
date bent en uw regelkast weer 
optimaal voldoet aan de huidige 
wet- en regelgeving.



KERNTHEMA V
Consumentenaangelegenheden

KLANTEN ZIJN 
TEVREDEN 8
Vanuit de resultaten van ons 
klanttevredenheidsonderzoek, 
hebben we een mooi beeld 
gekregen over onze kracht 
en onze kansen. De klanten 
waarderen Aqualectra met een 8.

Onze kansen liggen in de 
flexibiliteit om in te spelen op de 
vraag en de ontwikkelingen in 
de markt, het verhogen van ons 
kwaliteitsniveau en -bewustzijn 
en de communicatie tijdens het 
productieproces.

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

LEER, WERK
EN GROEI
Aqualectra stelt elk jaar 
een aantal leerwerkplekken 
beschikbaar en kunnen 
leerlingen van diverse niveaus en 
opleidingen ervaring opdoen.

Aqualectra is al jaren een 
erkend leerbedrijf en zet 
zich in door het geven van 
lezingen en rondleidingen 
voor geïnteresseerden in 
samenwerkingen met scholen, 
docenten en praktijkopleiders.

VAKBEURS 
HARDENBERG
Om contact te leggen met 
potentiële relaties is Aqualectra 
jaarlijks terug te vinden op 
diverse vakbeurzen. Ook in 
2019 is Aqualectra weer met een 
stand aanwezig geweest op de 
Elektro- en Installatie Vakbeurs in 
Hardenberg. 

Van 10 t/m 12 september 2019 
heeft Aqualectra deelgenomen  
aan de combinatie van de 
elektro vakbeurs en de installatie 
vakbeurs.



VEILIGHEIDS-
CULTUUR
Aqualectra heeft haar focus op 
veilig werken. We beperken ons 
over het algemeen tot lichte glij-, 
snij- en stootincidenten. 

Aqualectra hanteert een beleid 
waarbij iedere werknemer die 
een EHBO training wilt volgen 
en bereid is dit buiten werktijd 
te doen, ook daadwerkelijk een 
training krijgt aangeboden.

ONGEVALLEN
We zijn in 2018 en 2019 actiever 
gaan sturen op bijna ongevallen 
(gevaarlijke situaties) en zien dat 
we hierdoor een nog beter beeld 
krijgen van mogelijke risico’s.

Helaas zijn er in 2019 twee 
ongevallen geweest waarbij 
verzuim is ontstaan. Hierdoor is 
de IF voor 2019 uitgekomen op 
10,6. Er zijn alleen ongevallen 
geweest met licht/klein letsel.

Doelstelling voor komende 
jaren, is wederom een IF, Injury 
Frequency behalen van 0.

KLACHTEN OF PROBLEMEN
Projectleiders zijn gericht op het leiden van projecten en het oplossen van 
problemen tijdens het project. Nazorg is erg belangrijk bij Aqualectra. Is 
het melden van een probleem nu een melding die in het systeem moet 
worden opgenomen als klacht? Of is het nazorg en een onderdeel van 
het project welke moet worden opgelost?

Uit de geregistreerde klachten zijn inhoudelijk geen trends te ontdekken. 
We zijn dan ook van mening dat de klanttevredenheid en de opmerkingen 
die worden bijgevoegd meer waarde hebben dan de geregistreerde 
klachten. Wel houden we het aantal klachten bij per jaar. De hoeveelheid 
is niet representatief voor een organisatie met een omvang als die van 
Aqualectra.



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. 

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 eigenlijk 
behelst.

Er is veel informatie ingewonnen via een van onze systeempart-
ners, 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 mo-
gelijkheden in de markt monitoren.

‘energiezuinige ledverlichting’

Aqualectra heeft alle werkplaatsen en kantoren voorzien 
van LED-verlichting. Ook heeft een renovatie van het 
klimaatsysteem plaatsgevonden, welke volledig is aangepast 
naar de huidige normen. Hiermee zijn twee grote stappen gezet 
om eind 2025 een energieneutrale bedrijfsvoering te realiseren.

De volgende stap in de aanloop naar een energieneutrale 
bedrijfsvoering is de plaatsing van zonnepanelen. Inmiddels 
zijn de plannen zover gevorderd dat subsidieaanvragen lopen,  
welke bepalend zullen zijn voor het verdere verloop in 2020. 

Voor Aqualectra was het tevens een natuurlijk moment om 
gericht met het Activiteitenbesluit (wetgeving) aan de gang 
te gaan. Hiervoor hebben we onze eigen data ingevoerd in 
de online portal zodat we alle items uit het Activiteitenbesluit 
kunnen matchen met investeringen, procedures en 
ontwikkelingen.



CO2 UITSTOOT

In 2019 hebben we minder gas 
en minder elektra verbruikt. 
Hierdoor zien we 30% reductie in 
onze CO2 uitstoot ten opzichte 
van vorig jaar. Ten opzichte van 
de start van het reductiebeleid in 
2011 hebben we 60% reductie 
gerealiseerd op onze jaarlijkse 
uitstoot. 

Uitstoot 2011: 326 ton CO2
Uitstoot 2018: 189 ton CO2
Uitstoot 2019: 131 ton CO2

AFVAL SCHEIDEN
Aqualectra laat haar 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 2019 werd al 
bijna 70% van de afvalstromen gescheiden aangeboden ter recycling.

Restafval en papier worden al op het terrein van 
Aqualectra in daarvoor bestemde afvalpersen 
verzameld. Hiermee worden transportbewegingen 
t.b.v. restafval, papier en karton verzameling aan-
zienlijk gereduceerd. In 2019 is dit samen goed 
voor 37.500 kg aan materalen en is alleen door 
afvalscheiding een vermindering van ruim 26.000 kg 
CO2 uitstoot gerealiseerd. 

ELEKTRICITEIT
2019 Is het eerste jaar waarvan 
de besparing van de installatie 
van de LED-verlichting over het 
hele jaar meetbaar is. Er is 18% 
minder elektriciteit gebruikt in 
2019 t.o.v. 2018 wat te herleiden 
is naar de ingebruikname van 
LED-verlichting. Dit komt neer 
op een reductie van 60.000 
kWh tot 70.000 kWh. Goed 
voor het milieu, goed voor de 
portemonnee.
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PAPERLESS
Aqualectra heeft als doelstelling 
om eind 2025 volledig 
paperless te zijn. Inkomende 
en uitgaande facturen worden 
digitaal verwerkt en elektrische 
schema’s worden niet meer 
standaard tweevoudig afgedrukt. 
Komende periode zullen we 
kijken of het digitaal aanbieden 
van productdocumentatie tot de 
mogelijkheden behoort.

Sinds de start zijn we van  
1.000.000 prints naar 640.000 
prints gegaan, goed op weg naar 
een paperless office.

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

Het waterverbruik over 2019 is in 
lijn der verwachting, 
met 5,4 m3 per 
werknemer ligt het 
verbruik onder het 
gemiddelde (lan-
delijk gemiddelde 
is c.a. 7,5 m3 per 
werknemer, per 
jaar). 

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 
Directive. 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 geïmplementeerd door in 2013 
de ‘Regeling gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparaten’ 
in werking te laten treden.

De Europese Commissie heeft 
voorgesteld vier nieuwe stoffen toe 
te voegen aan RoHS. Het gaat om 
de weekmakers 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 bijvoorbeeld gebruikt in kabels. 
Naar verwachting zal een nieuwe 
richtlijn niet eerder dan 2e helft van 
2021 van kracht worden.



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.’
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#WEGWERPVRIJ
Eind 2018 is Aqualectra gestart met de 1e stap om single use plastic 
uit de organisatie te bannen. Omdat we betrokken zijn bij de omgeving, 
onze planeet en zeker ook de gevolgen voor onszelf hebben we ons 
aangesloten bij de P.E.T. free world (Dopper Wave).

Aqualectra heeft de P.E.T. free pledge ondertekend en daarmee hebben 
we een eerste stap gezet en we hopen ook andere ondernemers en het 
thuisfront van onze medewerkers te kunnen aanmoedigen om mee te 
doen om het tij te keren tegen plastic vervuiling. 

De plastic bekers en roerstaafjes zijn verleden tijd en alle medewerkers 
hebben een set Dopper drinkflessen gekregen. Zo kunnen we voortaan 
drinken uit navulbare flessen en verbruiken we minder plastic.

Laten we samen gaan voor #wegwerpvrij. 

LEVERANCIER
Jaarlijks evalueren we onze 11 
grootste leveranciers op diverse 
onderdelen. Zo kijken we naar 
de leverbetrouwbaarheid, de 
performance, manco’s, prijs/
kwaliteit en diverse MVO thema’s. 
Een aandachtspunt bij diverse 
leveranciers is het verwerken en 
bevestigen van bestellingen via 
een EDI-systeem.

Een verbeterpunt is om per 
leverancier te monitoren en trends 
zichtbaar te maken.

ONTWIKKELEN
Aqualectra is een lerende 
organisatie en is gericht op het 
verbeteren en vernieuwen van de 
werkzaamheden en werkwijze. 
We hebben zowel iScape® verder 
doorontwikkeld als eScape®, een 
mooie paraplu waaronder vele 
disciplines samen werken.
Met de WBSO (wet bevordering 
speur en ontwikkelingswerk) 
stimuleert het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat 
innovaties door Nederlandse 
bedrijven.



MACHINES
Innoveren en vernieuwen

Na veel onder- en uitzoekwerk 
is er een nieuwe freesbank 
aangeschaft. Het is de nieuwe 
Modcenter 163 van Steinhauer 
geworden. De nieuwe Modcenter 
heeft de huidige plasmasnijder in 
januari 2019 vervangen. 

In 2020 wordt beeld gevormd of 
de huidige zaagtafel te vervangen 
is voor een verticale zaagtafel. 
Dit scheelt ruimte en voldoet 
ruimschoots aan de huidige 
veiligheidsvoorschriften.

SPORTIEVE 
ACTIVITEITEN
Sporten is gezond en samen met 
collega’s natuurlijk ook reuze 
gezellig. Betrokken zijn bij elkaar 
en onze gemeenschap. Heel mooi 
om dat “wij” gevoel met elkaar te 
ervaren. 

In het jaar 2019 hebben 
we volleybal-, badminton-,  
voetbal-, golf-, wandel en 
hardloopevenementen 
georganiseerd.

GOEDE DOELEN
Het geld dat we normaal 
aan kerstkaarten en 
relatiegeschenken zouden 
hebben besteed hebben we 
toegevoegd aan onze bijdrage 
aan goede doelen.

In 2019 heeft Aqualectra de 
volgende goede doelen gesteund:
•Rode Kruis
•’t Praethuys
•Emma Kinderziekenhuis
•Amsterdam City Swim (ALS)
•NEMO
•Nationaal MS Fonds
•Stichting De Waaier

INVESTERING  
2019
Deze bestonden onder andere 
uit het vervangen van de 
plasmasnijder voor een 2e eCAB 
WorkCenter. Hiermee hebben we 
gekozen voor een extra stukje 
bedrijfszekerheid en verbetering 
van de werkomstandigheden op de 
mechanische afdeling.

De laatste schermwerkplekken zijn 
voorzien van een hoog-, laagtafel.
Er zijn diverse pc’s vervangen en 
extra thermoprinters aangeschaft 
voor de testafdelingen.

VERKOPEN 2019
De verkopen zijn met 4% gestegen ten opzichte van 2018. Opvallende 
stijgingen werden gerealiseerd door de afdelingen HVAC +22% en 
Automatisering + 34%. Na de forse stijging van de verkopen in 2017 en 
2018 is dit een knap resultaat.

FINANCIEEL RESULTAAT  2019
De directie van Aqualectra is tevreden met het behaalde bedrijfsresultaat. 
De marge is ten opzichte van 2018 met 1% gestegen. Dit wordt onder 
andere veroorzaakt door betere resultaten op onze projecten. In 2019 zijn 
de kosten bij Aqualectra sterk gestegen, met name de personeelskosten 
en productiekosten. De personeelskosten zijn gestegen door hogere 
salariskosten en meer uitzendkrachten. De productiekosten zijn 
gestegen door meer gereedschapskosten, kleine aanschaffingen en 
garantiekosten.
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