JAARVERSLAG 2015

WOORD VOORAF
Met gepaste trots presenteren wij u hiermee de 1e editie van het jaarverslag van Aqualectra,
waarin al onze organisatienormen en de resultaten die wij in 2015 hebben bewerkstelligd zijn
samengevat. Middels 7 kernthema’s hopen wij u een goed beeld te geven over het verloop van
2015 voor ons bedrijf.
Waar we in het begin van 2015 onder het verkoopbudget zaten, hebben we dat jaar uiteindelijk
sterk kunnen afsluiten. 2016 zijn we zeer positief gestart, waardoor er boven het verkoopbudget
wordt gefactureerd. De vooruitzichten voor 2016 zijn zeer rooskleurig en de planningshorizon is
een stuk stabieler dan vorig jaar. Waar de planning vorig jaar met enige regelmaat niet volledig
was gevuld, maken we dit jaar volop gebruik van onze flexibele schil om de verwachtingen van al
onze relaties waar te kunnen maken.

denken bijdrage leveren in het succes van haar relaties. En daar werken we met al onze
medewerkers in nauwe samenwerking met onze relaties keihard voor.
Niets uit deze uitgave mag worden
gedupliceerd, gekopieerd of worden geprint zonder schriftelijke toestemming
van Aqualectra b.v.

Hierdoor heeft Aqualectra al zeer langlopende relaties met opdrachtgevers en toeleveranciers,

Aqualectra b.v.
Flemingstraat 48
1704 SL Heerhugowaard

het afgelopen jaar. Daarnaast gaat ook mijn dank uit naar alle medewerkers van Aqualectra, want

T: +31(0)72 576 18 00
M: kwaliteit@aqualectra.nl

Tom Stringer

welke ik via deze weg meteen wil bedanken voor de mooie producten en projecten die we met
elkaar hebben mogen verwezenlijken en natuurlijk ook voor de zeer prettige samenwerking over

zonder hun inspanning hadden wij dit niet kunnen realiseren.

Algemeen Directeur Aqualectra
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Aqualectra wil als grootste zelfstandige en onafhankelijke paneelbouwer een niet meer weg te
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INHOUDSOPGAVE
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Het kernthema ‘Behoorlijk bestuur’, beschrijft algemene
en strategische acties.
Aqualectra is ISO 9001 gecertificeerd, de resultaten zijn
binnen dit thema volgens deze norm uitgeschreven.
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MVO-KERNTHEMA I
BEHOORLIJK BESTUUR
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OVER AQUALECTRA
Aqualectra behoort in Nederland tot de grootste
zelfstandige paneelbouwers. Wij ontwerpen, produceren en
leveren elektrotechnische schakel- en besturingspanelen en
-systemen, alsmede hoofd- en onderverdeelinrichtingen voor
zeer uiteenlopende branches.

Een optimale kwaliteit van geleverde producten en diensten,
klant- en medewerkers-tevredenheid is voor ons onontbeerlijk
en daarom hecht de directie van Aqualectra grote waarde aan
de implementatie, verbetering en het onderhouden van ons
(kwaliteits)managementsysteem.





Het bouwen van schakelkasten voor OEM, industrie, utiliteit
en infra.
Het leveren van hieraan gerelateerde producten, software en
diensten.
Het verlenen van service en onderhoud aan schakelkasten.

De organisatiestructuur
In onze organisatie dragen circa 125 ervaren vakbekwame
medewerkers zorg voor een optimale uitvoering van de opdrachten.
De organisatie bestaat uit vijf verkoopafdelingen, ondersteund door
drie Accountmanagers. Deze zijn samen verantwoordelijk voor het
gehele traject van offerte, productie t/m oplevering.
De productie is ingericht in de volgende specialismen: engineering,
werkvoorbereiding, mechanische bewerking, bestukken,
vloerstaande kasten, wandkasten, verdeelsystemen, testen en
logistiek.
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Toepassingsgebied
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SMART INDUSTRY AMBASSADEUR
Nederland beschikt over een industrie van wereldklasse. Talloze
grote en kleine bedrijven behoren in hun markt tot de wereldtop. Dit is
iets om trots op te zijn, maar geen reden tot zelfgenoegzaam
achterover leunen vinden wij. De wereld verandert namelijk snel. De
globalisering zet onverminderd door, de economische realiteit dwingt
bedrijven om concurrerend te blijven.

Achterover leunen is geen optie volgens ons dus zijn we
ambassadeur geworden van het smart industry initiatief.

•
•
•
•

Samenwerking van belang
MKB bedrijven kunnen een sleutelrol vervullen
Bestaande manufacturing standaarden zijn onvoldoende
(cybersecurity, cloud-based manufacturing services, supply
chain integration en data analytics).
Voortbouwen op bestaande standaarden

DUTCH INDUSTRY
FIT FOR THE FUTURE
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Aqualectra ziet een trend waarbij maatwerk steeds sneller geleverd
moet worden ook. Tegelijkertijd is er een technologische ontwikkeling
die haar weerga niet kent; de 4e industriële revolutie wordt deze ook
wel genoemd. Deze revolutie kenmerkt zich door een verregaande
digitalisering van de industrie. Hoge eisen worden gesteld aan
bedrijven om zich steeds weer en steeds sneller aan te passen aan
deze economische realiteit. Dit vereist een transitie van de industrie
naar een digitale wereld waarin ICT diep doordringt in alle facetten
van het productieproces.
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KWALITEIT BINNEN ALLE LAGEN VAN ONZE ORGANISATIE
Het leveren van topkwaliteit is in de huidige maatschappij de gewoonste zaak van de wereld. Om de kwaliteit van onze producten en diensten
op dit gewenste niveau te krijgen is er een reeks aan stappen en maatregelen die wij hebben ondernomen. De kwaliteit op dit hoge niveau te
houden is daardoor een onderdeel van onze dagelijkse disciplines.
De directie van Aqualectra beoordeelt in samenwerking met het managementteam eenmaal per jaar het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)
van de organisatie om de continue geschiktheid, toereikendheid, doeltreffendheid en afstemming met de strategische richting van de
organisatie te bewerkstelligen. Aqualectra ziet de ISO 9001:2015, de CO2 prestatieladder 3.0, niveau 3 en de MVO prestatieladder 2013,
niveau 3 als geldende organisatienormen, deze zijn dan ook met elkaar samengevoegd tot een werkend systeem.
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De volgorde en onderlinge samenhang van het KMS is voor iedere werknemer op het bureaublad beschikbaar. De kritische punten binnen
ons proces worden bewaakt door middel van interne auditering. De borging van het KMS valt onder de verantwoordelijkheid van de systeem& procesmanager Renate van Dijk, tevens MT lid en directievertegenwoordiger. Zij wordt hierin geadviseerd en ondersteund door de Kwaliteit
Overleg Groep (KOG), een groep van enthousiaste medewerkers van diverse afdelingen binnen onze organisatie waarmee alle relevante
functies vertegenwoordigd zijn. Te allen tijde worden bevindingen uit de KOG terug gerapporteerd en waar nodig wordt overleg gepleegd met
de algemeen directeur en indien noodzakelijk met de overige leden van het MT. De uitkomsten van de jaarlijkse directiebeoordeling kunnen
aanleiding zijn om het beleid, de (afgeleide) doelstellingen of het KMS zelf bij te stellen. In feite is de directiebeoordeling een onderdeel van de
continue verbetercyclus.
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Aqualectra voert met geplande tussenpozen en volgens een jaarlijks
vastgesteld programma interne audits uit om informatie te verkrijgen en
zo te kunnen beoordelen of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet
aan de eisen van haar stakeholders, haar eigen eisen en die van de
geldende organisatienormen. Wij vinden het immers van groot belang
dat wij leveren wat wij overeengekomen zijn en doen wat we intern met
elkaar hebben afgesproken.
Zo hebben we in 2015 om de week een audit uitgevoerd op een kast na
de testprocedure om te onderzoeken of er nog verbeteringen kunnen
worden gevonden in de processen, uitvoering, interne
informatieverstrekking en de documenten welke worden aangeboden
aan onze opdrachtgevers. De audit wordt direct nabesproken met
betrokkenen. Na verwerking wordt deze binnen het systeem
opgeslagen en worden de betrokkenen nog even geïnformeerd waar
relevante informatie uit de audit voor hen beschikbaar staat. De
betrokkenen ervaren de audits als opbouwend en constructief. Er is een
positief beeld binnen de organisatie m.b.t. de toegevoegde waarde.
De proces- of beleidsmatige wijzigingen die worden voorgesteld vanuit
deze audit zijn vaak zeer kleine stappen. De groep auditors is dusdanig
divers in samenstelling dat deze de informatie vooral gebruikt om met
een andere blik de eigen activiteiten van Aqualectra, voor het te leveren
product bekijkt en waar mogelijk verbeteringen door laat voeren.
De audit frequentie van om de week lijkt te frequent. Voor 2016 zal de
frequentie terug gebracht worden naar maandelijks want waar geen
risico’s gezien worden kan de frequentie omlaag.

VERBETEREN EN VERNIEUWEN
Waar Aqualectra kan verbeteren zullen we het zeker niet
laten om ons te vernieuwen. Het is immers belangrijk om
steeds weer op zoek te gaan naar de juiste aansluiting met
de markt en haar behoefte.
In 2015 werd nog iedere afdeling geaudit. Dit zal veranderen
want alle processen zijn inmiddels ingedeeld in risico
profielen. Waar een beperkt risico zichtbaar is zal minder
frequent getoetst worden op het uitvoeren van de
processtappen dan waar een hoger risico gedefinieerd is.
IA1501 PROJECTSUPPORT ENG/WVB
Voorbeeld van een interne audit is deze op de afdeling
projectsupport. De werkzaamheden verlopen zoals
afgesproken maar de afdeling zelf ziet wel een mogelijke
verbetering voor de algemene werkzaamheden.
Er kwam namelijk naar voren dat het makkelijker werkt als
het planscherm en functionaliteiten uitgebreid worden om
meer overzicht op de forecast te krijgen. Nu hebben we hier
na overleg met de afdeling ICT gehoor aan kunnen geven.
Verder kwam naar voren dat het belangrijk is dat informatie,
die niet compleet en op tijd is, intern geremd moet worden.
Het is immers belangrijk dat de klantvraag helder
gecommuniceerd wordt om fouten te voorkomen. De
noodzaak van het houden aan processen en werkinstructies
is na deze audit nogmaals onder de aandacht gebracht.
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MET INTERNE AUDITS HOUDEN WE ELKAAR SCHERP
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Onze basis werkwijze kenmerkt zich in het zoveel mogelijk aansluiten
bij de processen en de behoeften van onze relaties en het niet
accepteren van verspilling. Dan denken wij aan verspilling in
beweging, in materiaal maar ook binnen de werkprocessen. Om
werkorders goed en op tijd uit te kunnen realiseren houden we
registratielijsten bij. Iedere werkorder kent dus een eigen Lean audit,
een registratie die wordt opgeslagen binnen ons ERP systeem. Zo is
het voor de projectleider mogelijk om verspilling uit het proces te
halen en te kijken naar verbeteringen.
Tijd speelt een steeds belangrijkere rol binnen het proces van
opdracht tot levering en dan gaat het daarbij niet om de takttijd, deze
is immers alleen maar een maatstaf voor het ritme of tempo van het
werk in een proces, maar om de totale doorlooptijd van een order. In
2016 zullen wij ons verder verdiepen op het onderwerp en de
mogelijkheden rondom doorlooptijd verkorting. In 2015 zijn we vooral
gericht op het met plezier ons werk doen. Zoeken of het slecht
kunnen vinden van materiaal of informatie zorgt voor ergernis,
vandaar dat wij als onderdeel van onze Lean methodiek de 5S
methode hebben ingevoerd.
Maandelijks auditen wij de organisatie op het 5S programma
(scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en
standhouden), het is immers belangrijk om materialen, documenten
en informatie snel en compleet terug te kunnen vinden. Iedereen
alert houden op dit onderwerp doen we middels deze audit. Het is
een methode die werkt voor onszelf, maar wat is een mooier
compliment dan dat onze klanten aangeven dat onze werkplaatsen,
testafdelingen, magazijn en kantoren er prachtig, schoon en
georganiseerd uitzien.

IA1502 OEM PL/CALC
Een ander voorbeeld is de afdeling OEM, deze afdeling kent
diverse productgroepen zoals HVAC, besturingstechniek,
pompbesturingen en assemblage. Om klanten beter te
kunnen bedienen hebben we de diverse OEM
productgroepen samengevoegd binnen 1 afdeling. Deze
wijziging heeft gezorgd voor een aanpassing in de
functiebenamingen. Uit deze audit kwam naar voren dat deze
wijziging nog niet was doorgevoerd in de takenmatrix van de
afdeling. Het beïnvloed niet direct het werk maar moet
natuurlijk wel aangepast worden.
Binnen onze organisatie werken we met een checklist
compleetheid werkset, deze dient goed gecontroleerd te
worden op juistheid van informatie.
Het opslaan van opdrachtbevestigingen dient nogmaals
onder de aandacht gebracht te worden, deze worden nog
niet eenduidig opgeslagen.
IA1503 I&I PL/ CALC
Tijdens het inwerken door een collega blijkt dat niet alle
functionaliteiten uit het ERP zijn doorgegeven en aangeleerd
wat mogelijk een risico op gebruik van onvolledige informatie
welke wel beschikbaar is binnen het systeem tot gevolg kan
hebben. Gezien de grote diversiteit aan activiteiten en
maatwerk acties die je met het systeem kunt uitvoeren en
oproepen zullen we voor 2016 per gebruikersgroep de
mogelijkheden en functionaliteiten nogmaals onder de
aandacht gaan brengen.
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LEAN MANUFACTURING EN 5S
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Onder de noemer ‘Federatie Paneelbouw’ is in september van dit
jaar een nieuwe branchevereniging voor paneelbouwers in
Nederland opgericht. De Federatie Paneelbouw maakt onderdeel uit
van De Federatie Elektrotechniek (Fedet) en heeft een duidelijke
visie:

‘Het waarborgen van de kwaliteit van schakel- en
besturingspanelen ter stimulatie en het behoud
van de paneelbouw- én de maakindustrie in
Nederland’.
Tijdens een aantal voorbereidende bijeenkomsten met diverse
paneelbouwers is de noodzaak en de behoefte gebleken voor het
oprichten van deze branchevereniging. Tom Stringer, de algemeen
directeur van Aqualectra, vervult de rol van sectievoorzitter en is
daarmee het gezicht van de branchevereniging geworden. Inmiddels
heeft de eerste officiële ledenbijeenkomst in november 2015
plaatsgevonden en zijn de aanwezigen door Tom geïnformeerd over
de voornemens rondom kwaliteit, kennisvergaring, innovatie,
instroom, imago en normen. Ook is gesproken over zaken als
opleiding en scholing en toekomstige noodzakelijke ontwikkelingen.
De Federatie Paneelbouw wil met verschillende werkgroepen
stappen met én voor elkaar zetten, zodat de paneelbouw- en de
maakindustrie in Nederland, zowel nationaal als internationaal, niet
meer van de kaart zijn weg te denken. Door onze krachten te
bundelen en collectief zaken op te pakken rondom allerlei zaken die
op onze producten van toepassing zijn, staan we sterker. Een van de
eerste speerpunten is de vormgeving en introductie van een
kwaliteitslabel voor de paneelbouw branche.

IA1504 UTI PL/CALC
De afdeling gericht op de productie van verdeelsystemen
was vroeger hoofdzakelijk actief in de utiliteit en agri sector.
Inmiddels leveren we verdeelsystemen ook binnen tal van
andere marktsegmenten zoals bijvoorbeeld industrie en
infra. Hierdoor is een nauwe samenwerking heeft met onze
accountmanagers en de afdeling Total Solutions vereist.
Criteria voor het verkrijgen van speciale ondersteuning op
projecten zijn niet eenduidig vastgelegd waardoor er een
interpretatieverschil kan ontstaan. Uit de interne audit kwam
naar voren dat richtlijnen vormgeven voor de juiste wijze van
vastleggen zorgt voor overzicht en wordt daarom
geadviseerd als verbeterpunt voor het proces.
ONDERSTEUNENDE AFDELINGEN
Personeelszaken, Inkoop, Administratie, ICT en KAM zijn
afdelingen die ervoor zorgen dat alles wat nodig is, om de
organisatie effectief te besturen, aanwezig is. De risico’s
worden zorgvuldig gewogen en waar nodig afgedicht.
Preventief is het afdichten in kennis en een heldere
verdeling van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden, maar minstens even belangrijk is de
afdichting van risico’s met systemen en processen.
Jaarlijks voeren we een interne audit uit binnen deze
afdelingen waaruit blijkt dat we ons nog meer kunnen
focussen op het afdichten van risico’s door standaardisatie.
Risico hierin is wel het verlies van flexibiliteit. Dus dit zal
voor ons een onderzoeksvraagstuk worden.
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Paneelbouwers Nederland verenigd
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RESULTAAT 2015
In dit verslag geven we beeld van de activiteiten en resultaten van Aqualectra over het afgelopen jaar. Een aantal items hebben wij
uitgelicht met beeld en een toelichting. Omdat het de leesbaarheid niet ten goede komt zullen niet alle activiteiten uitgewerkt worden,
neemt niet weg dat deze een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan hoe Aqualectra vandaag de dag functioneert. Meegaan in de
behoeften van de markt en inspelen op de vraag van onze klanten, als belangrijke stakeholder, zorgt ieder jaar weer voor een aanpassing
op onze focus. We zien de naweeën van de crisis. Een aantal marktsegmenten trekken aan terwijl andere marktsegmenten misschien hun
dieptepunt nog moeten bereiken. Samen zetten we als team dagelijks alle zeilen bij, waardoor we dit jaar wederom met een positief
gevoel en resultaat kunnen afsluiten.

INTERNE ACTIVITEITEN
Het eigen huis op orde houden om voldoende slagkracht, kennis en totaaloplossingen aan te kunnen bieden en











Om onze missie te onderschrijven en te laten zien dat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen verankerd hebben in de
organisatie, zijn we in 2105 gecertificeerd voor de MVO prestatieladder, niveau 3
Na externe audit hebben wij ons CO2 certificaat, niveau 3 weten te behouden.
Ons kwaliteitsmanagementsysteem is volledig samengevoegd met het MVO managementsysteem, het CO2 managementsysteem
en het ARBO managementsysteem om zo beter onze risico’s binnen de systemen te kunnen monitoren.
In zeer goede samenwerking met de OR hebben we een beleid voor flexibilisering van de arbeidstijden uitgewerkt en ingevoerd.
Onze gebouwen zijn volledig voorzien van nieuwe vluchtrouteplattegronden volgens de laatste wet- en regelgeving.
Een externe organisatie heeft ons getoetst op risico’s, deze RI&E wordt periodiek gemonitord.
Het BHV team audit ieder jaar de organisatie op onveilige situaties en definieert mogelijke verbeteringen.
Medewerkers zijn een belangrijke stakeholdersgroep en kunnen jaarlijks input leveren aan de organisatie middels een
medewerkerstevredenheidsondezoek en verbeterformulieren.
Ieder jaar krijgt een thema mee, voor 2015 was dit ‘Plezier in het werk’. In dit jaar hebben we trainingen aangeboden aan het
voltallige personeel, waaronder ‘Rust in je kop!’ om de balans tussen inspanning en ontspanning te kunnen verbeteren en de
training ‘Kleur bekennen’ om inzicht te krijgen in communicatiestijlen bij jezelf en collega’s en daar anders mee om leren te gaan.
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daarmee volledig invulling kunnen geven aan de behoeften van onze relaties.
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EXTERNE ACTIVITEITEN
Aansluiten bij de behoefte van onze stakeholders en
zichtbaar zijn in de markt zodat onze kennis en
innovatieve oplossingen ook ingezet kunnen worden.










Klanttevredenheidsondezoek is uitgevoerd.
Gedragscode voor leveranciers is uitgewerkt en deze is door
al onze leveranciers ondertekend.
Zichtbaar aanwezig op de Beurs Elektrotechniek in Utrecht.
Zichtbaar aanwezig op de Installatie Vakbeurs en de Elektro
Vakbeurs in Hardenberg.
De website is aangevuld met productinformatiebladen
Informatiebijeenkomsten zijn georganiseerd over
maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam
personeelsbeleid.
Samenwerking is gezocht en gevonden binnen SMART
industrie als Smart Industrie Ambassadeur.
Samenwerking is gezocht en gevonden binnen de Lean
methodiek via de groep Lean-NH
Paneelbouwers Nederland verenigd.

Missie
‘Aqualectra draagt als vooraanstaand en allround paneelbouwer, met
haar expertise, producten en 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 opdrachtgevers en eindgebruikers. Dit door
toepassing van brede innoverende totaaloplossingen en sterk
ondersteunende nazorg.
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DOELSTELLING 2016
Kernthema VI – Behoorlijk bestuur
De doelstellingen gericht op behoorlijk bestuur zijn verbonden aan de algemene en strategische doelstellingen voor Aqualectra. Deze algemene
doelstellingen zijn verbonden met twee in elkaar grijpende PDCA cycli. Uitgaande van zowel een strategische als een operationele PDCA
cyclus is het belangrijk om deze goed met elkaar te verbinden.

Indicator 0: (MVO) jaarverslag vormgeven
Om blijk te kunnen geven van alle facetten van ons werk binnen de thema’s People, Planet en Profit lijkt het wenselijk om een (MVO)
jaarverslag vorm te geven. Het MVO jaarverslag heeft in ieder geval de hoofdthema’s als leidraad, aangevuld met CO2 doelstellingen en
algemene Aqualectra items die naar onze mening belangrijk genoeg zijn om te vermelden. Het (MVO) jaarverslag is vormgegeven en
gepubliceerd in kwartaal 2.

Indicator 0: ISO 9001:2015 behalen
Als vervolg op ons huidige ISO 9001 certificaat; ISO 9001:2015 certificaat behalen, documenten nalopen op normeisen, informatie landscape
vormgeven zodat deze makkelijker leesbaar is op een beeldscherm.
Indicator 0: Wet en regelgeving transparant opnemen in het register
Wet en regelgeving transparant in het register opnemen zodat het voor alle gebruikers eenvoudig te raadplegen is.
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Indicator 0: Stakeholdergroep OR, MT en KOG toevoegen aan register
Het is belangrijk om alle stakeholders inzichtelijk te brengen in het register. De stakeholdersgroep OR, MT en KOG kan worden toegevoegd om
deze te laten meewegen in het onderdeel macht en invloed
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Het kernthema ‘Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk’,
beschrijft de relatie tussen Aqualectra en haar medewerkers.
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MVO-KERNTHEMA II
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
EN VOLWAARDIG WERK
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PERSONEEL EN ORGANISATIE 2015
Flexibiliseren en vooruitdenken
In de afgelopen jaren zijn er veel veranderingen doorgevoerd
binnen onze organisatie. Veranderingen die nodig zijn om als
bedrijf onze positie in de markt te beschermen en te verstevigen.
Veranderingen waar ook onze medewerkers in meer of mindere
mate mee te maken hebben. Stilstaan betekent achteruit gaan
en daarmee zou het voortbestaan van Aqualectra in gevaar
kunnen komen.

Verdeling fulltime/parttime 2015
76%

Mannen fulltime

Veel veranderingen dus, die veel flexibiliteit, input en
medewerking vragen van alle medewerkers. We zitten volop in
het verandertraject en dat zal voorlopig zo blijven; digitalisering,
robotisering en ICT veranderen de wereld om ons heen
razendsnel, de nationale en internationale concurrentie is sterk
en dit heeft uiteraard effect op de eisen die de klant aan ons
stelt.
Gitta van der Grijspaarde
Personeelsmanager Aqualectra

Mannen parttime

Vrouwen fulltime

9%
1%
14%

Vrouwen parttime
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Het jaar 2015 hebben we vooral gebruikt om te leren omgaan
met de veranderingen binnen de organisatie. De nieuwe manier
van werken voelt nog niet voor iedereen vertrouwd, praktische
knelpunten vragen om aandacht en ook nieuwe of verschoven
taken en verantwoordelijkheden brengen nieuwe uitdagingen
met zich mee. Het is dan belangrijk om te begrijpen waarom de
veranderingen worden doorgevoerd, hoe je ermee om kunt gaan
en evengoed plezier in je werk te houden.
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Personeelsbestand
Het personeelsbestand is ten opzichte van vorig jaar vrijwel gelijk
gebleven. Op het gebied van engineering en projectleiding hebben we
extra ondersteuning binnengehaald. Dit maakt het mogelijk om te
voldoen aan de eisen die de klant ons stelt. Een aantal tijdelijke
contracten van werkplaatsmedewerkers is niet verlengd. In plaats
daarvan hebben we gekozen voor een flexibele schil, zodat we beter
kunnen inspelen op de wisselende vraag in de markt.
Er is een lichte stijging zichtbaar van het aantal vrouwen binnen onze
organisatie. Momenteel is van alle medewerkers 15% vrouw, vorig
jaar was dit 13%.
Ruim driekwart van onze medewerkers (77%) werkt fulltime. Van alle
parttimers is 40% man.
De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is 42,5 jaar. Vorig jaar
was dat 41,7 jaar. Verjongen is lastig, het aantal jongeren dat voor de
techniek kiest loopt nog steeds terug. We zorgen er uiteraard voor dat
ook onze oudere medewerkers mee kunnen in de veranderingen van
onze organisatie en blijvend kunnen participeren in het arbeidsproces.

In 2015 hebben we maar liefst 12 bedrijfsjubilea gevierd: 9
medewerkers waren 10 jaar in dienst, 1 medewerker was 20 jaar in
dienst en 2 medewerkers waren 25 jaar in dienst. Zoals gebruikelijk
zijn de jubilarissen uitgebreid in het zonnetje gezet!

15%

korter dan 5 jaar

16%

5 tot 10 jaar

20%
10 tot 15 jaar

29%
15 tot 20 jaar

20%

langer dan 20 jaar
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De duur van het gemiddelde dienstverband bij Aqualectra wordt
steeds langer. Dit is gerelateerd aan de steeds hoger wordende
leeftijd van onze medewerkers. Momenteel werkt een medewerker
gemiddeld 12,8 jaar bij Aqualectra.

Lengte dienstverband medewerker
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Aqualectra is nog steeds een multiculturele organisatie
Bijna een kwart van onze medewerkers (23%) is geboren in het buitenland. In totaal tellen we 10 verschillende geboortelanden. Portugal
en Polen zijn het sterkst vertegenwoordigd, Dominicaanse Republiek, Sri Lanka, Suriname en Vietnam staan op een gedeelde 3e plaats.

Jaarverslag 2015 | Aqualectra b.v.

Aqualectra is een lerende organisatie en is zich ervan bewust dat wanneer diverse culturen met elkaar in aanraking komen, zij elkaar
beïnvloeden. Dit zorgt voor bewuste en onbewuste leerprocessen voor andere opvattingen, kennis, waarden en normen.
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Ontwikkelen en opleiden

Onder de vlag van de Aqualectra Academy zijn weer veel interne
trainingen gegeven. Het jaar 2015 stond in het teken van ‘Plezier in
je werk’. Met trainingen als ‘Rust in je kop’ en ‘Kleur bekennen’
hebben we alle medewerkers laten kennismaken met een stukje
zelfmanagement; door genoemde trainingen hebben medewerkers
kunnen leren dat je zelf invloed kunt uitoefenen op lastige situaties.
Door het interne opleidingen op het gebied van onder andere
vermogensautomaten, VCA/NEN3140 en koperbewerking hebben
we ons technische kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen.
Uiteraard is er ook volop tijd vrijgemaakt voor het herhalen van
onderwerpen op gebied van veiligheid, zoals ehbo en bhv,
tilinstructie en het veilig rijden met onze heftrucks.
Ook zijn er veel externe opleidingen gerealiseerd. Het ontwikkelen
van de communicatietechnieken van onze accountmanagers,
projectleiders en productmanagers heeft veel aandacht gekregen.
Een aantal werkplaatschefs hebben hun managementcapaciteiten
verder ontwikkeld middels de opleiding Middle Management en een
aantal van onze buitenlandse medewerkers hebben hun
Nederlandse taalbeheersing verbeterd door het volgen van een
praktijkgerichte cursus.
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Door het koppelen van ons opleidingsbeleid aan onze
organisatiedoelen maken we gerichte keuzes bij het opstellen en
uitvoeren van ons bedrijfsopleidingsplan. Resultaat is dat het
opleiden van onze medewerkers een directe bijdrage levert aan
ons bedrijfsresultaat. Daarnaast wordt er regelmatig ruimte
gecreëerd voor persoonlijke opleidingswensen, ook als dit niet
direct gerelateerd is aan de huidige of toekomstige functie van een
medewerker.
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Investeren en begeleiden
Om de drempel tot leren en ontwikkelen laag te houden hebben we
alle medewerkers toegang gegeven tot een online cursusaanbod.
Iedereen is vrij om gebruik te maken voor een of meerdere studies
uit een totaalaanbod van ca. 300 cursussen op allerlei gebieden.
De cursus die men kiest hoeft niets met het werk te maken te
hebben en hoeft niet te worden afgesloten met een diploma. Kortom,
er is geen enkele verplichting.

In totaal hebben we in 2015 ruim 57.000 euro uitgegeven aan
externe opleidingen en trainingen. We zien in de uitgaven een
duidelijke verschuiving: er wordt verhoudingsgewijs steeds meer
geïnvesteerd in trainingen gericht op het managen van de
organisatie, van de processen en van onze medewerkers.

“Als je kennis duur vindt, weet je
niet wat domheid kost.”
Alexander Rinnooy Kan
Voorzitter SER 2006-2012
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Als erkend leerbedrijf bieden we jongeren graag de kans om zich te
ontwikkelen van leerling tot vakvolwassen techneut. Helaas kiezen
steeds minder jongeren voor een technische opleiding en wordt het
aanbod van leerlingen steeds beperkter, zowel in aantal als in
kwaliteit. Afgelopen jaar hebben we twee leerlingen op basis van
een leerwerktraject kunnen aannemen: naast de huidige vijf
betekent dat zeven leerlingen in totaal.
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Communicatie zorgt voor verbetering
De gehele organisatie heeft in 2015 een DISC training gevolgd om de
communicatieve vaardigheden en de persoonlijke effectiviteit te kunnen
verbeteren. We zijn praktisch aan de slag gegaan met deze methodiek om
zelfinzicht, zelfvertrouwen en assertiviteit te vergroten. Je bewust zijn van hoe je
overkomt op anderen en hoe je dat kunt beïnvloeden met de juiste
communicatievaardigheden is een sleutel naar verbetering.

Naast het ochtendoverleg gericht op knelpunten kent Aqualectra een
overlegstructuur, deze structuur zorgt ervoor dat beleidszaken, procedures en
gewenste veranderingen geïmplementeerd kunnen worden. Deze overlegstructuur
wordt op haar effectiviteit en doeltreffendheid gemonitord. In 2015 had Aqualectra
7429 uur overleg nodig om middels situationeel leiderschap en inspelen op de
marktbehoefte te komen tot het uiteindelijke resultaat welke Aqualectra gedraaid
heeft.
We kunnen een trend ontdekken in de behoefte aan overleg. Uit communicatietrainingen die in 2015 gehouden zijn komt duidelijk naar voren dat het gevoel
aanwezig is steeds sneller en allround inzetbaar te moeten werken, wat een
hogere behoefte aan informatie en bevestiging genereert.
2014, 6830 uur overleg
2015, 7429 uur overleg
2016, 8400 uur begroot
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Aqualectra heeft al jaren Lean manufacturing als basis methodiek voor de
organisatie, een van de aspecten van deze methodiek is het dagelijks oplossen
van knelpunten. Iedere ochtend heeft iedereen een knelpuntenoverleg waar in wij
een linkin-pin constructie hanteren. Op deze manier is het voor Aqualectra mogelijk
om snel te schakelen op vraagstukken, knelpunten en kansen.
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Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is in 2015 met 2,8% gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Al jaren ligt ons ziekteverzuim een stuk lager dan het
gemiddelde ziekteverzuim in Nederland. Op het moment van schrijven van dit artikel zijn de gemiddelde cijfers van Nederlands nog niet
gepubliceerd, vorig jaar lag ons verzuim 0,6% lager dan het landelijk gemiddelde.
Een aantal medewerkers is langere tijd door persoonlijke omstandigheden uit de roulatie geweest. Met persoonlijke aandacht, contacten
met de bedrijfsarts en regelmatige gesprekken tussen medewerker, leidinggevende en casemanager zorgen we voor een optimale
begeleiding van het re-integratieproces.

WAARDEN AQUALECTRA

Om een indruk te geven van de directe kosten van ziekteverzuim: in
2015 is ruim € 110.000,00 loon bij ziekteverzuim doorbetaald en ca.
€ 12.000 aan verzuimbegeleiding door de arbodienst.

persoonlijke ontwikkeling medewerkers
een gezonde, veilige en plezierige werkomgeving
betrokken voelen en verantwoording nemen
kwaliteit leveren in alles wat we doen
op elkaar kunnen vertrouwen
flexibele instelling
integer handelen
langdurige, tevreden relaties
maatschappelijk verantwoord ondernemen
Jaarverslag 2015 | Aqualectra b.v.

Ook de meldingsfrequentie is het afgelopen met 1,0 gelijk gebleven.
Dit betekent dat een medewerker zich in het afgelopen jaar
gemiddeld 1,0 keer heeft ziek gemeld. Vergeleken met de
afgelopen jaren en met het landelijk gemiddelde is dit een reëel
cijfer. Het zegt vooral iets over de betrokkenheid van onze
medewerkers en over hoe hoog de drempel is om je ziek te melden.
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Veilig, gezond en vitaal werken
We zijn begonnen om de eerste kantoorwerkplekken in te richten met
zit-statafels (hoog-laag bureaus). Dit doen wij natuurlijk niet zonder
reden. De aanschaf van deze zit-statafels is vooral preventief,
alhoewel het gebruik bij sommige ook een correctief karakter heeft.
We worden met het bedrijf ieder jaar een jaar ouder. Dit is fijn, want de
kennis blijft behouden maar dan moeten we wel gezond aan het werk
kunnen blijven. Uit ons onderzoek is gebleken dat vele RSI- en andere
lichamelijke klachten, onder de gebruikers van de zit-statafel al dan
niet aangevuld met het gebruik van een zadelstoel, zijn afgenomen ten
opzichte van een traditionele werkplek waarbij de gehele dag gezeten
wordt. Het afwisselen zorgt dus voor een betere werkhouding. In de
productie is dit fenomeen al langer bekend, onze zelf ontwikkelde en
door TNO beproefde montagewagens zijn hier een goed voorbeeld
van.
2011

2012

2013

2014

2015

42

41

40

39

38

37
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Gemiddelde leeftijd van medewerker
43
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Calamiteiten en incidenten
Slechts een klein percentage geeft aan in het medewerkerstevredenheidsonderzoek niet te weten wie zij moeten benaderen bij
calamiteiten. Het overgrote deel van de medewerkers binnen
Aqualectra is goed bekend met de richtlijnen bij brand of een
ongeval. Meer dan een kwart van de medewerkers is soms getuige
van een onveilige situatie. Van deze groep maakt iets meer dan de
helft hier een officiële verklaring van. De groep die aangeeft dit niet
te doen, verklaren voornamelijk dat zij de betrokkene(n) direct
aanspreken.
61% van de medewerkers ondervraagt in het medewerkertevredenheidsonderzoek geeft aan uit de voeten te kunnen met de
aangeleerde technieken uit de cursus: ‘Rust in je kop’ wat de
belangrijkheid van het geven van niet technische trainingen
onderschrijft.

Het merendeel van de medewerkers heeft aangegeven dat de
samenwerking met de collega’s op hun afdeling goed verloopt.
Slechts een klein percentage geeft aan dat dit beter kan en draagt
aan dat vooral het contact met slecht Nederlandssprekende collega’s
de samenwerking soms wat lastiger maakt.

100%

90%
Weet waar calamiteiten
en/of onveilige situaties te
melden

80%
70%
60%

Snij, stoot en kleine incidenten

Ziet wel eens onveilige
situaties

50%
40%

Bij Aqualectra blijven ‘bedrijfsongevallen’ gelukkig beperkt tot de
categorie kleine incidenten. In het jaar 2014 kenden wij nog totaal 9
geregistreerde incidenten. In 2015 is dit terug gebracht tot 3,
waarvan 2 maal letsel aan een vinger en 1x een verstuiking van de
enkel.

30%
"Maakt wel eens een
melding van een onveilige
situatie"

20%
10%
0%
Gezondheid & Veiligheid
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Normen en waarden
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Sportief het hele jaar rond
Ieder jaar organiseren wij diverse sportieve evenementen. Eigenlijk is
er ieder kwartaal wel iets sportiefs te ondernemen. Dan kun je denken
aan een partijtje voetbal met andere bedrijven uit de regio of samen
met collega’s de Damloop wandelen. Aqualectra is een voorstander
van sportief bewegen en heeft dan ook een actief beleid op het
stimuleren van sportparticipatie.
Wie sport, kan de stress op het werk beter aan en werkt meer taken
af. Lunch wandelen is onder de aandacht gebracht want een halfuurtje
beweging tijdens de middagpauze maakt werknemers bewezen
helderder, efficiënter en verzetten daardoor meer werk. De sportende
werknemer is ook gezonder en minder dagen ziek.

Nederlandse Norm Gezond Bewegen
Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst tenminste vijf
dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging te
hebben. Voor jongeren en mensen met overgewicht is het gewenste
aantal minuten per dag tenminste 60.
Of aan de norm wordt voldaan hangt af van de duur (totaal 30 of 60
minuten in blokjes van mininmaal tien minuten), de frequentie
(minimaal vijf dagen per week) en de intensiteit (iets hogere hartslag
en ademhaling. dus stevig doorwandelen, iets harder op de pedalen
trappen, eens flink achter de hond aanrennen).
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In samenwerking met Fitland en My Health club zijn er aantrekkelijke
aanbiedingen voor personeel. Zo is ook het sporten naast de
werkzaamheden bij Aqualectra mogelijk.
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MEDEWERKERTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Het gemiddelde cijfer dat de medewerkers Aqualectra geven is een
7,4. Het hoogste cijfer dat een medewerker heeft gegeven is een 10,
het laagste cijfer dat door een medewerker is gegeven is een 4. Het
landelijk gemiddelde van de medewerkerstevredenheid in 2015 is
een: 7,1 (bron: integron).

7,4

Conclusie
Er is een grote betrokkenheid bij de medewerkers zichtbaar
geworden. Met een respons van 72% kunnen we uitgaan van een
valide uitkomst. Van de 125 uitgedeelde enquêtes onder alle
medewerkers zijn er 90 ingevuld teruggegeven. Er is 1 enquête
retour gekomen die niet valide is gebleken, deze was blanco
ingeleverd. De modus van het onderzoek geeft aan dat
medewerkers goed op de hoogte zijn van het beleid en laat een
positief beeld zien.

Wordt er genoeg gelegenheid ervaren
voor persoonlijke ontwikkeling
87%

Ja
Nee

13%
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Ieder jaar houden we een medewerkertevredenheidsonderzoek,.
Dit doen we om onderwerpen die spelen uit te vragen en te peilen hoe
de medewerkers hun werk ervaren. Onze medewerkers zijn immers
een van onze belangrijkste stakeholders. In 2015 lag de focus op
maatschappelijk verantwoord ondernemen en het onderwerp
communicatie binnen Aqualectra. Voldoet onze wijze van
communiceren nog en is deze passend is bij de organisatie.
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Communicatiemiddelen
Het overgrote deel van de medewerkers laat weten geen behoefte te
hebben aan een extra nieuwsbrief naast de huidige middelen,
waaronder ons personeelsmagazine de Aqualectura. De top 3 van
items die medewerkers graag geplaatst zien in het recent
geïntroduceerde online medewerkersportal is als volgt:
1. bedrijfsmededelingen
2. CAO-informatie
3. (personeels)handboek(en)
Een klein deel van de medewerkers geeft aan dat zij nog vragen mist
in het medewerkertevredenheidsonderzoek, hierbij wordt
voornamelijk aangegeven dat er behoefte is over vragen met
betrekking tot de communicatie tussen de verschillende afdelingen.

Wet- en regelgeving

Informatiebehoefe medewerkers
30%

25%
Gebeurtenissen
20%
15%

De behoefte aan informatie over wet- en regelgeving is laag, de
vertaling naar de praktijk is wel degelijk belangrijk om te
communiceren. In 2015 hebben wij er voor het eerst voor gekozen
om de veranderingen, de visie, de context van de organisatie en de
gevolgen voor de eigen bedrijfsvoering middels 2 bijeenkomsten aan
het voltallige personeel te presenteren.

Wet- en regelgeving

10%
5%
0%

Bedrijf smededelingen

Projecten

Evenementen
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Elke organisatie heeft moeite met het koppelen van de strategie aan
de operatie, dit is voor Aqualectra niet anders. Het betreft zowel het
doorvertalen van mooie vergezichten naar praktische consequenties
voor de operationele activiteiten, als het bijsturen van de strategie op
basis van terugkoppeling vanuit de operatie. Een goed opgezet
systeem biedt aanknopingspunten om te zien wat je strategie voor je
bedrijfsvoering betekent en andersom. Jaarlijks doen wij er alles aan
om alle normen, wet- en regelgeving up tot date te houden binnen
onze systemen en deze vroegtijdig te communiceren.
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DOELSTELLING 2016
Kernthema II - Arbeidsomstandigheden
en volwaardig werk
Indicator 1: Flexibilisering arbeidstijden doorvoeren in systemen en processen
De arbeidstijden binnen Aqualectra zijn nog traditioneel georganiseerd. Zowel dagelijks als wekelijks wordt een zelfde aantal uren gewerkt,
incidenteel aangevuld door overwerk. De medewerkers van Aqualectra voelen zich goed bij deze vaste structuur. In de basis willen we daarom
de standaard 40-urige werkweek en de standaard 8-urige werkdag behouden.
Om te kunnen meebewegen met de markt zullen we echter in bepaalde periodes van deze vaste structuur moeten afwijken. Er wordt dan
vooraf een flexibel dag- en/of weekrooster bepaald, waarbij de uren die meer of minder worden gewerkt op een zgn. rekening-courant worden
verrekend.

Indicator 2: Mappenstructuur op de servers inrichten met juiste bevoegdheden
Binnen Aqualectra wordt op meerdere servers gewerkt. De mappenstructuur is nu nog ingericht volgens de traditionele ‘hark’ structuur in plaats
van horizontaal, zoals de organisatie inmiddels is gaan werken. Hierbij wordt direct gekeken naar de bevoegdheden van de medewerkers per
map.
Indicator 3: Gebruik sta tafels stimuleren
Smart doelstelling voor het item preventie gezondheid Projectsupport. Voor 1 april 2016 zijn alle sta-tafels aanwezig en in gebruik om minimaal
na afloop van een pauze in te zetten als staande werkplek voor de duur van minimaal 15 minuten.
Indicator 4: BOP actualiseren en planning uitrollen
Aqualectra heeft een bedrijfsopleidingsplan waarin diverse doelstellingen worden omschreven. Dit opleidingsplan is geconcretiseerd met
diverse opleidingen van thuisstudie mogelijkheden tot aangeboden trainingen via de Aqualectra Academy. Het plan voor 2016 uitvoeren.
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Indicator 2: TBV's in AquaTotaal opnemen
Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden (TBV) zijn nu op drie niveaus en in drie systemen opgenomen. Om deze beter te kunnen
inzetten in onze lerende organisatie is het wenselijk om deze eenduidig en in een systeem, bijvoorkeur het ERP systeem onder te brengen.
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Indicator 5: Budgetbesprekingen plannen
Iedere afdeling is betrokken bij het vormgeven van het budget voor 2016, deze ontwikkeling en bijdrage zal ook voor 2017 tot de doelstelling
behoren. Kansen en mogelijkheden die komen vanuit de teams moeten worden gehoord en worden meegenomen in de besluitvorming en
beleidsvorming van Aqualectra.
Indicator 5: Flexibele schil in een overzicht zetten met voorwaarden
Voor 1 april 2016 staan alle externe tekenaars, welke in 2015 naar tevredenheid hebben gewerkt voor projecten van Aqualectra, in een voor
iedereen toegankelijk document met voorwaarden en kosten, telefoonnummers en bijzonderheden. Verder zal er voor 1-1 2017 uitbreiding
hebben plaatsgevonden op de flexibele schil welke is ingezet voor 2015 om pieken te kunnen opvangen en ruimte te kunnen bieden aan
standaardisatie, deze personen zijn voor 1-1 2017 ook opgenomen in het document zodat het transparant is wat de voorwaarden, kosten en
mogelijkheden/ bijzonderheden zijn omtrent deze personen.
Het is van belang dat de partijen waar wij werk aan uitbesteden ook op de hoogte zijn van onze privacy voorwaarden en regels.

Wandkasten wil dit invullen door 2 productielijnen in te richten en het station afmontage los te bemannen. De medewerkers welke op het station
afmontage staan worden niet meer ingepland in de planning en kunnen bij onvoldoende aanbod op afmontage gaan ondersteunen aan de
voorzijde van het proces.
Indicator 5: Crew-trainer vormgeven en implementeren
Om de uniformiteit en kwaliteit binnen het productieproces met haar processtappen te verbeteren zal de functie van crew-trainer worden
toegevoegd. Deze rol is op hoofdlijnen omschreven als een persoon welke volgens een nog te definiëren trainingsprogramma, gekoppeld aan
de onderdelen van de Product CheckList (PCL) van Aqualectra, de monteurs en werkplaatschefs ondersteunt. Het doel is eenduidig werken
met een constante kwaliteit en het verhogen van 'goed en op tijd'
Indicator 5: Gereedschapskarren optimaliseren in haar functionaliteit
Om goed en op tijd te kunnen werken heeft de afdeling wandkasten het idee geopperd om de gereedschapskarren opnieuw te bekijken in haar
functionaliteit. De lessenaar waarop geschreven moet worden of documenten op gelegd moet worden lijkt niet voldoende praktisch, waardoor
een onoverzichtelijke werkplek kan ontstaan.
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Indicator 5: Twee sporen beleid invoeren in de productie
Aqualectra is van mening dat een twee sporen beleid in de productiegerelateerde afdelingen noodzakelijk is om 'goed en op tijd' te kunnen
leveren. De trend uit de markt is dat er steeds later opdrachten worden bevestigd waardoor de productie onder druk komt te staan, ook bij
klanten die wel tijdig een opdrachtbevestiging verzenden.
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Indicator 5: Mogelijkheden voor uitbesteden werk mechanisch onderzoeken
Om meer flexibiliteit te kunnen verkrijgen en meer werk te kunnen handelen lijkt het noodzakelijk om bij uitbesteding van werk voor projecten
tevens de mechanische werkzaamheden te beoordelen op mogelijkheden voor uitbesteding voor die projecten.
Indicator 5: Twee sporen beleid invoeren binnen de mechanische werkzaamheden
Om meer flexibiliteit te kunnen verkrijgen en meer werk te kunnen handelen lijkt het noodzakelijk om de werktijden en mogelijkheden van
flexibilisering of een twee sporen beleid van de mechanische monteurs en mechanische afdeling te onderzoeken
Indicator 5: Uitbreiding afdeling bestukken realiseren
De afdeling bestukken heeft als doelstelling om naast wandkasten ook vloerstaande panelen te gaan verwerken. Hiervoor is meer
vloeroppervlakte nodig, waar nodig zal in overleg met de afdeling vloerstaandekasten deze oppervlakte beschikbaar worden gesteld.
Indicator 5: Licentievorm Eplan beoordelen
Eplan draait nu op een dongel situatie, gezien het aantal licenties en gebruikers kan het wellicht handig zijn om over te stappen naar een
licentievorm waarbij er per maand betaald wordt, bij en afschakelen van licenties moet dan wel mogelijk zijn.

Indicator 5: VCA ster 1 certificatie
Als voorbereiding, op het mogelijk willen behalen van een VCA certificaat voor Aqualectra, is het belangrijk om de organisatie goed in te richten
met een actueel VGM plan, voldoende training en instructie en een veilig werkklimaat.
Indicator 5: Sportieve activiteiten voor personeel
Omdat het belangrijk is dat het personeel voldoende gestimuleerd wordt om te bewegen en omdat samen activiteiten doen buiten het werk
zorgt voor saamhorigheid, is als doel gesteld om ieder kwartaal een activiteit aan te bieden. De wandeldamloop, de cityrun 5 km of een indoortraject bij de sportschool behoren tot de mogelijkheden.
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Indicator 5: Training timemanagement
Training timemanagement voor werkorderbetrokkenen en kantoorpersoneel ontwikkelen en geven.
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Het MVO-kernthema ‘Mensenrechten’, beschrijft de manier
waarop Aqualectra waarborgt dat mensenrechten worden
gerespecteerd.
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MVO-KERNTHEMA III
MENSENRECHTEN
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GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO, betekent voor Aqualectra dat we rekening houden met het effect van onze
organisatie op onze omgeving. 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.

Wat verwachten wij van onze leveranciers
De ‘Gedragscode voor leveranciers’ van Aqualectra omschrijft de voornaamste principes die van belang zijn bij de uitvoering van de
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 en dezelfde goede werknormen en bedrijfsethiek voeren.











Er wordt gewerkt met de inachtneming van alle van toepassing 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, overeenkomstig
nationale en internationale regelgeving en verdragen.
U biedt al uw medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving 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 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.
U vermijdt reële en potentiële belangenconflicten.
U houdt er eerlijke handelspraktijken op na en onthoudt zich van oneerlijke concurrentie zoals het maken van prijsafspraken
met concurrenten of marktverdeling.
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Principes
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Pesten op de werkvloer? Wij accepteren dit niet!
Een grapje op zijn tijd moet kunnen en verlevendigt zelfs de
werksfeer. Maar wanneer iemand structureel voor gek wordt gezet, is
het niet grappig meer. Plagen wordt dan pesten en dat kan leiden tot
ernstige gezondheidsklachten bij het slachtoffer.
Het aantal Nederlanders dat op het werk wordt gepest, is de
afgelopen jaren gestegen. Dat komt door de economische crisis, zegt
voorzitter Laura Willemse van de Stichting Pesten op de Werkvloer.
"In onzekere tijden willen sommigen laten zien dat ze beter zijn dan
anderen en dat gebeurt onder meer door collega's te pesten."

2015 KREEG HET THEMA
PLEZIER IN JE WERK
WANT PLEZIER WERKT!

Landelijk gezien neemt slechts 16% van de collega’s het op voor het
slachtoffer, terwijl het hen lang niet altijd koud laat.
Discriminatie, agressie, seksuele intimidatie, geweld en pesten in
welke vorm dan ook wordt binnen onze organisatie niet geaccepteerd
(zero-tolerance beleid); een schriftelijke waarschuwing, schorsing of
ontslag zal het gevolg zijn. Medewerkers zijn gehouden discriminatie,
agressie, seksuele intimidatie, geweld en pesten te melden. De
vertrouwenspersoon binnen Aqualectra gaat vertrouwelijk om met de
informatie en zal zorg dragen voor de juiste ondersteuning en
maatregelen.
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Pesten op de werkvloer is een serieus probleem. Slachtoffers
verliezen het plezier in hun werk, raken gedemotiveerd en
functioneren slechter. Uiteindelijk kan het zelfs leiden tot uitval. Het
bespreekbaar maken helpt. Er ligt voor volwassenen een groot taboe
op om het toe te geven de voetveeg te zijn en veel werknemers
houden liever hun mond dan dat ze aan de bel trekken..
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Doelstellingen 2016
Kernthema III - Mensenrechten
Indicator 6: Inkoopbeleid toetsen aan de markt op basis van MVO indicatoren
Aqualectra wil haar inkoopbeleid toetsen aan de markt. De afdeling Inkoop heeft als doelstelling om strategisch, methodisch en operationeel
haar werkzaamheden te toetsen aan wat gangbaar is voor duurzaam inkoopbeleid zoals omschreven in de MVO prestatieladder, niveau 3.
Indicator 7: Vertrouwenspersoon zichtbaar maken in Personeelsmagazine
Minimaal 1 maal zichtbaar te laten zijn in ons personeelsmagazine ‘Aqualectura’.

Indicator 9: Leveranciers uitvragen op 33 MVO indicatoren middels online enquete
Om een continue verbetering te kunnen garanderen heeft Aqualectra voor 2016 en verder, deze indicator en de overige 32, ondergebracht
binnen het leveranciersonderzoek en deze voor juni 2016 gepland en uitgevoerd. Het resultaat geeft inzicht in welke mate leveranciers zich
bewust zijn van de MVO indicatoren en welke activiteiten Aqualectra kan ontwikkelen om bijvoorbeeld deze bewustwording tot uitbanning van
kinderarbeid te vergroten.
Indicator 10: Functieomschrijvingen actualiseren
Om gedwongen en verplichte arbeid zo goed mogelijk tegen te gaan is het voor Aqualectra van groot belang om ook hier haar eigen huis op
orde te hebben door de functieomschrijvingen management voldoende omschreven te hebben.
Indicator 11: Bedrijfsbeveiliging op agenda receptie en BHV
De receptie vervult samen met de logistiek afdeling de 'beveiliging' voor het bedrijf. De rechten van de mens worden hier gerespecteerd.
Jaarlijks komt het onderwerp bedrijfsbeveiliging en wat te doen bij onraad terug op de agenda van deze afdelingen.
Indicator 12: Ondersteuning van initiatieven monitoren
Aqualectra steunt, afhankelijk van de resultaten opgebracht uit projecten, initiatieven in de nabije omgeving.
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Indicator 8: Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen in Personeelsmagazine via OR
De OR heeft een standaard rubriek binnen ons personeelsmagazine ‘Aqualectura’ tot haar beschikking maar is vrij ook het mededelingenbord
en andere passende middelen in te zetten om dit item en overige OR gerelateerde zaken onder de aandacht te brengen.
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Het MVO-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.
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MVO-KERNTHEMA IV
EERLIJK ZAKEN DOEN

34

Integer handelen

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 onderstaande
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, het zij 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 kerstbijeenkomst
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.

STAKEHOLDERSGROEPEN AQUALECTRA

Management team (MT)
Ondernemingsraad (OR)
Kwaliteit Overleg Groep (KOG)
Medewerkers
Stagiaires
Inleenkrachten
Uitbesteed werk Engineering
Leveranciers

Klanten
Samenwerkingspartners
Gemeente Heerhugowaard
Bedrijfskring Heerhugowaard
Logistiek transport
Media
Gasten
Concurrenten
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‘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.
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Doelstellingen 2016
Kernthema IV – Eerlijk zaken doen
Indicator 13: Licentievorm Microsoft analyseren
Welke Microsoft licentievorm is qua beheer, uitvoering, kosten en het afdichten van risico’s de beste keuze
Indicator 13: S&O werkbonnen in het ERP systeem
De werkbonnen voor afdeling Service & Onderhoud digitaal laten invullen door projectleiders lijkt een eerste stap. Werkbonnen S&O
digitaliseren incl VGM eisen en TRA en LMRA mogelijkheden moet zorgen voor extra veiligheidsbewustzijn en de juiste voorbereiding.
Indicator 13: Stageopdracht ERP
Welke mogelijkheden zijn qua ondersteuning van de werkprocessen interessant. Zijn er andere systemen die gemoduleerd kunnen worden in
eigen beheer welke passend zijn bij onze groeiende organisatie en ontwikkelingen in de markt.

Indicator 15: Uitgangspunten op papier in verband met ethische verantwoording deelname aan lobbygroepen
Uitgangspunten op papier zetten voor deelname aan de Bedrijfskring Heerhugowaard, FME, Fedet, Federatie Paneelbouw, NES, 2020 enz of
de deelname hieraan ethisch verantwoord is, uitgangspunten op papier en jaarlijks monitoren.
Indicator 16: Document mededingingsrecht onder de aandacht brengen
Document mededingingsrecht (opnieuw) verspreiden onder de werkorder-betrokkenen met uitleg waarom dit document belangrijk is.
Indicator 17: Sancties monitoren
Sancties zullen correct worden nageleefd en gemonitord.
Extra doelstelling: MTO en KTO uitvoeren
De afdeling ICT, met haar huidige bezetting, werkwijze, hardware en software support, toetsen op haar doelstelling voldoende ondersteunend
te zijn aan de organisatie, haar processen en de strategie van Aqualectra, door deze te toetsen in het medewerkertevredenheidonderzoek
2016. KTO uitvoeren met aandacht voor items MVO.
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Indicator 14: Kerstgroet vormgeven naar stakeholders
Kerstgroet vormgeven gericht op onze stakeholders, met als doel de eindejaar cadeaus om te zetten naar een donatie aan goed doel.
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Het MVO-kernthema ‘Consumenten aangelegenheden’ omschrijft
de wijze waarop Aqualectra waarborgt dat de af te nemen
producten voldoen aan alle eisen en wetten omtrent veiligheid en
gezondheid, en dat de privacy van derden wordt gerespecteerd.
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MVO-KERNTHEMA V
CONSUMENTEN
AANGELEGENHEDEN
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Klachten zijn de input voor verbeteringen
Het woord ‘klacht’ is vaak een zwaar beladen woord, ten onrechte
want iemand die ‘klaagt’ is over het algemeen iemand die samen wil
kijken naar een verbetering. Wij doen er alles aan om klachten voor
te zijn door preventieve maatregelen te treffen. Maar mocht het
komen tot een klacht dan registreren wij deze in ons ERP systeem
ter preventie van herhaling, zodat we mogelijke trends kunnen
ontdekken en dat we kunnen monitoren of een klacht naar
tevredenheid is afgehandeld.
Aqualectra is een werkorder gestuurde organisatie, dus iedere order
is klantspecifiek. Het is daarom belangrijk om een directe koppeling
te hebben van eventuele klachten met de desbetreffende werkorder.
Sinds vorig jaar is deze koppeling een feit, zodat we de losse
registraties en de daarbij horende risico’s op het niet tijdig invoeren
van een klacht achter ons kunnen laten.

2011
2012
2013
2014
2015

38 klachten
13 klachten
4 klachten
24 klachten
25 klachten

Afgelopen jaar geeft qua klachten een neutraal beeld op, dit wordt
nog eens bevestigd door het gehouden klanttevredenheidsonderzoek
waarin klanten aangeven tevreden te zijn met de kwaliteit.

Aangedragen verbeterpunten uit het KTO
Hieruit blijkt dat Aqualectra kan verbeteren in de snelheid van
(persoonlijke) reactie en/of het verzenden van offertes.
Het merendeel, van de deelnemers die hier een opmerking hebben
achtergelaten, geeft aan dat de snelheid van contactopname
verbeterd zou kunnen worden.
Andere opmerkingen die worden aangedragen omvatten:
 Betere etikettering van spare parts en vlottere levering
hiervan;
 Ondersteuning op het gebied van verdeelinrichtingen t.b.v.
zonne-energie;
 Aandacht voor totaal levering in bouwkundige ruimte
 Kortere doorlooptijd van tekenwerk en engineering
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Naast een specifieke klacht over een werkorder is het ook mogelijk
om een meer algemene klacht in te voeren. Dit zijn over het
algemeen opmerkingen of kansen tot verberingen die ter sprake
komen tijdens de evaluatie.
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KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

7,8

Respondenten
Het klanttevredenheidsonderzoek 2015 is uitgezet onder 402
respondenten. Hiervoor is een selectie gemaakt uit het klantenbestand
van Aqualectra. Criteria waren dat klanten in de afgelopen 2 jaar
contact hebben gehad met Aqualectra en representatief waren voor het
totale klantenbestand van Aqualectra. Van de ondervraagden heeft
89,8% in het afgelopen jaar een opdracht verstrekt aan Aqualectra.

Respons
De enquête heeft een totale looptijd gehad van 1 maand waarin
uitgenodigde respondenten hun mening konden geven. Van deze 402
deelnemers heeft 1,5% zich al voorafgaand aan onze uitnodiging
afgemeld voor deelname aan enquêtes via Survey Monkey. Deze
hebben dan ook geen uitnodiging tot het onderzoek ontvangen.
Klanten Benaderd
2011
450
400
350
300
250

Inzicht respondenten

200

Er zijn voor het klanttevredenheidsonderzoek diverse stakeholders
aangeschreven die in diverse functies werkzaam zijn bij hun
onderneming. Veel voorkomende functies aangegeven door
respondenten zijn: Directeur, Inkoper, Projectmanager en
Werkvoorbereider .

150
100
50
0

2012

2013

Respons
2014

2015
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Er is uiteindelijk een respons behaald van 30,6% (123 reacties) echter
heeft van deze 123 reacties een groep van 34 geadresseerden te
kennen gegeven niet te willen deelnemen aan het onderzoek. Hieruit
kunnen wij opmaken dat 27% van de ontvangen reacties gegeven door
stakeholders aangeeft geen belang te ervaren om input,
verbeteringsmogelijkheden en/of hun mening te willen leveren om onze
beleidsvorming te kunnen verbeteren.
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Kwaliteit
In het KTO heeft Aqualectra meerdere vragen gesteld aan de stakeholders met betrekking tot de kwaliteit van onze producten. We zien dat
we voor onze prijs/kwaliteit verhouding gemiddeld een 6,3 scoren. 60% van de respondenten geeft aan tevreden te zijn over onze prijs/
kwaliteit verhouding. Meer dan 30% geeft zelfs aan zeer tevreden of uitmuntend hierover te zijn. Onze kwaliteit werd tevens gemeten met
een algemeen cijfer, hiervoor scoren wij gemiddeld een: 7,9. 73% van de deelnemers heeft ons een 8 of hoger gegeven.
Respondenten geven Aqualectra gemiddeld een 7,5 voor de betrouwbaarheid. Geen enkele deelnemer heeft aangegeven ontevreden te
zijn over Aqualectra’s betrouwbaarheid. Klanten geven ook aan tevreden te zijn met onze klachtverwerking, we scoren op dit onderdeel
een 7,1. Meer dan 90% van de ondervraagden heeft te kennen te geven dat zij tevreden, zeer tevreden of uitmuntend gestemd zijn over
onze reactietijd op aanvragen.
Aqualectra wil om de kwaliteit van haar producten nog beter te monitoren mogelijk na iedere levering een kwaliteitsonderzoek uitzetten.
We hebben onze respondenten gevraagd of zij hieraan mee zouden willen werken. Uit het onderzoek blijkt dat 33% hier niet aan mee wil
werken en zeker 38% weet nog niet of zij hieraan zouden deelnemen. Slechts 24 van de 84 deelnemers geeft aan dat zij zeker zouden
deelnemen.

76%

Tevreden

4%
Ontevreden
20%
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Zeer tevreden
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Informatie verstrekking

Logistiek

De juiste informatie verstrekken bij geleverde producten is van groots
belang, we hebben immers met veel normen en wetgeving te maken,
onze kennis en informatieverstrekking is gewaardeerd met een 7,3

In het onderzoek werden meerdere vragen gesteld met betrekking
tot het onderwerp logistiek. Op de vraag wat respondenten vinden
van de logistieke afhandeling van Aqualectra scoren wij hierop een
7,2. Meer dan 90% van de ondervraagde geeft aan hierover (zeer)
tevreden te zijn.

Doorlooptijden
Voor de levertijd scoort Aqualectra gemiddeld een 7,6.
Als wij respondenten vragen of zij tevreden zijn met de gemiddelde
doorlooptijden van hun projecten scoren wij hierop een 6,5.
Zeker 97% van de ondervraagden geeft aan hier tevreden of zeer
tevreden over te zijn.
Slechts 1,2% heeft aangegeven dat zij hierover ontevreden zijn. De
stakeholder, die heeft aangegeven ontevreden te zijn over de levertijd,
geeft aan dat dit mogelijk verbeterd kan worden door beter contact en
afspraken omtrent aanvragen en levering van producten te maken.

Aqualectra probeert ook nadelige effecten op het milieu zoveel
mogelijk te beperken. Wij hebben respondenten gevraagd of zij
mogelijkheden zien voor het reduceren van transportbewegingen.
Deelnemers van het onderzoek geven aan mogelijk bereid te zijn
om in overleg een levering te wijzigen indien dit ten goede komt
van het milieu. Bijna 90% van de ondervraagden geeft aan
hiervoor open te staan. Bijna 50% geeft aan dat het mogelijk
wenselijk is om een optie te hebben om een levering zelf op te
komen halen.

Professionaliteit en ontzorgen
Kwaliteit

7,9
7,8

De verleende service wordt gewaardeerd
met een 7,9 en op het klantcontact scoort
Aqualectra een 7,8.
De maatregelen die genomen zijn om de
telefonische bereikbaarheid van Aqualectra
te verbeteren worden gewaardeerd met een
7,1. 97,6% van de ondervraagden geeft aan
nu tevreden, zeer tevreden of deze als
uitmuntend te waarderen.

Levertijd

Service

Klantcontact

Informatieverstrekking

8,0

7,7
7,6
7,5

7,4
7,3
7,2
7,1
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Aqualectra krijgt een score gemiddeld van
7,4 op dit onderwerp, meer dan 90% van de
ondervraagden geeft aan (zeer) tevreden te
zijn over hoe Aqualectra hen ontzorgt.
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Beurzen
In 2015 was Aqualectra aanwezig bij 3 beurzen, de Installatie Vakbeurs in Hardenberg, de Beurs Elektrotechniek in Utrecht en de Beurs
Elektrotechniek in Hardenberg. Wij vroegen de deelnemers welke van deze beurzen zij hebben bezocht. 81% van de ondervraagden heeft
geen van de beurzen bezocht. De beurs: Elektrotechniek in Utrecht is het best bezocht door onze deelnemers, 13% heeft aangegeven
Aqualectra hier te hebben bezocht. De Installatie Vakbeurs in Hardenberg scoort hierna het beste met 5,9% en de Elektro Vakbeurs in
Hardenberg scoort een 1,2%.
Vervolgens hebben wij gevraagd op welke beurzen deelnemers onze aanwezigheid op prijsstellen. Hierbij geeft 53% aan geen waarden te
hechten aan de aanwezigheid van Aqualectra op beurzen. Van de mogelijke beurzen scoort wederom de Elektrotechniek in Utrecht het
beste met: 31,7%. Van de respondenten geeft 14,1% aan de Installatie Vakbeurs in Hardenberg van belang te vinden en 10,6% geeft aan
onze aanwezigheid op de Elektro Vakbeurs in Hardenberg te waarderen.

Aqualectra betrekt haar omgeving in haar
bedrijfsvoering, onder andere door het geven van
themabijeenkomsten. Uit het
Klanttevredenheidsonderzoek is gebleken dat er een
grote interesse is voor onderwerpen als: Techniek en
innovaties (51,8%) en Normeringen op het gebied van
techniek (44,7%). Van de ondervraagde geeft 35%
aan geen interesse te hebben in het bijwonen van een
thema bijeenkomst.

Zeker 62% van de ondervraagde geeft aan dat zij wel
benaderd willen worden voor een dergelijke
bijeenkomst.
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Thema bijeenkomsten
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Doelstellingen 2016
Kernthema V – Consumenten- aangelegenheden
Indicator 18: RI&E en BHV auditinfo uitwerken
Items welke zijn opgenomen in de RI&E en door de BHV geaudit (op dit onderwerp) uitwerken en afhandelen.
Indicator 19: Graveerafdeling, werkzaamheden automatiseren waar mogelijk
De afdeling graveer heeft in 2015 al aandacht gekregen gericht op codering. 2016 zal vooral gericht zijn op het laten aansluiten van
programma's richting de graveer afdeling en de mogelijkheden om activiteiten te automatiseren.
Indicator 20: Oude beeldkrant en systemen vervangen
De beeldkrant is een steeds belangrijker communicatiemiddel binnen Aqualectra. Dit communicatiemiddel heeft zijn beperkingen doordat de
TV's storing geven of inmiddels geheel zijn uitgevallen. Dit communicatiemiddel vernieuwen en laten aansluiten bij de wensen en behoeften van
de medewerker op 48 en 23 en afnameruimte 48.

Indicator 20: Beurs Installatietechniek
Installatie Vakbeurs Hardenberg reserveren en vormgeven i.o. afdeling KAM
Indicator 21: Passend abonnement telefonie afsluiten
Welke abonnementsvorm en provider gericht op mobiele telefonie is voor Aqualectra, in beheer en gebruik, het meest voordelig en passend.
Indicator 21: Passend abonnement provider afsluiten
Welke abonnementsvorm en provider gericht op internet is voor Aqualectra het meest passend.
Indicator 22: Calamiteitenplan vormgeven
Aqualectra is in het bezit van een calamiteitenplan, deze is niet actueel en dient iedere 3 jaar onder de loep genomen te worden.
In 2016 dient het calamiteitenplan vormgegeven te worden op de huidige bedrijfsvoering, impact en borgen van haar continuïteit en daarmee
het bestaansrecht van Aqualectra.
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Indicator 20: Beurs Elektrotechniek
Elektro Vakbeurs Hardenberg reserveren en vormgeven i.o. afdeling KAM

43

Indicator 22: HVAC tekenwijze standaardiseren
SMART doelstelling voor het punt standaardisatie tekenwijze:
Binnen 6 maanden standaardiseren wij de werkzaamheden en tekenwijze, van de productgroep HVAC, met standaard macro’s en schema
opbouw, welke minimaal hoeft te worden bijgesteld. Waardoor minder ervaren tekenaars op het gebied van HVAC panelen alle macro’s in de
daarvoor bestemde bibliotheken kunnen vinden en ook deze engineering op eenvoudige wijze kunnen realiseren. Hiermee wordt kopiëren uit
bestaande projecten volledig voorkomen per 1-1-2017.
Indicator 22: 2BA implementeren
Aqualectra maakt gebruik van 2BA ( BestandsBeheer Artikelen). Zoals de naam al zegt, houdt 2BA zich bezig met het onderhouden, beheren
en exploiteren van de uniforme artikelbestanden voor de verschillende sectoren uit de installatiebranche. Dit systeem heeft Aqualectra onlangs
geïntegreerd met haar ERP-systeem. Dit moet medewerkers de gelegenheid geven om bijvoorbeeld sneller een artikelspecificatie en/of prijs op
te kunnen halen. Ondanks de voordelen die dit systeem met zich meebrengt, werken medewerkers nog steeds op de oude manier. Bijvoorbeeld
zoeken via internet naar een bepaalde onderdeel.
De ervaren medewerkers zijn gewend om op hun eigen werkwijze te werken en dit is mede waarom het ERP-systeem nog niet goed is
geïmplementeerd. Het is Aqualectra niet duidelijk, waarom ervaren medewerkers zich verzetten tegen deze verandering.

Indicator 22: CSA en UL beschikbaar in systemen
CSA en UL in de organisatie en de systemen verder toevoegen en aanvullen qua methode en kennis zodat deze organisatiebreed beschikbaar
zijn voor huidige en toekomstige projecten.
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Er is duidelijk geworden dat er door de verschillende achtergronden van onze medewerkers sprake is van een ‘definitieprobleem’ in het gebruik
van het ERP-systeem. Hier gaan we een oplossing voor zoeken.

44

In het zesde MVO- Kernthema ‘Milieu, grondstoffen, energie,
emissies’ worden de gevolgen van de activiteiten van Aqualectra
beschreven. Onder dit thema is tevens het CO2 prestatieladder
certificaat, niveau 3 geborgd.
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MVO-KERNTHEMA VI
MILIEU, GRONDSTOFFEN,
ENERGIE, EMISSIES
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RESULTAAT 2015 KERNTHEMA VI
Structureel verminderen van
CO2 uitstoot
Aqualectra heeft haar reductiebeleid gericht op het structureel
verminderen van CO2-uitstoot binnen scope I en II. Dit zijn
directe emissies die betrekking hebben op het gasverbruik om
de gebouwen te verwarmen en de verkeersbeweging van ons
wagenpark. En het betreft indirecte emissies die betrekking
hebben op het elektriciteitsverbruik, de zakelijke vliegreizen en
het zakelijk verkeer met privéauto’s.
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Met 2011 als basisjaar, heeft Aqualectra als uitgangspunt de
doelstelling om 2,5% uitstoot van CO2 te reduceren voor de
duur van 5 opvolgende jaren. In 2016 zal een nieuwe
doelstelling bepaald worden, echter zal er een beoordeling
plaats gaan vinden om te bepalen of er een algemene of
specifieke doelstelling zal worden geformuleerd.
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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. Waar mogelijk en wenselijk
worden ambities beschreven die betrekking hebben tot scope III,
maar deze vallen echter buiten de scope van het certificeren op
niveau 3 van de CO2-prestatieladder.
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Scope I - Lease auto’s
Ten opzichte van 2014 is er in 2015 16.2% uitstoot gereduceerd. Het
wagenpark is met 25% teruggebracht van 12 naar 9 bestuurders.
Echter zien we hierdoor wel dat er per bestuurder meer kilometers
worden afgelegd. In 2014 was de gemiddelde afstand per bestuurder
nog 32.000 km, in 2015 is dat al 37.000 km. De uitstoot per
bestuurder neemt hierdoor toe van 7,2 ton per jaar naar 8,1 ton per
jaar.

Scope I - Huurauto’s
Ten opzichte van 2014 is de uitstoot in 2015 toegenomen met 17%
(0,9 ton). Dit wordt veroorzaakt door de beleidsmaatregel om bij
voorkeur zakelijk te huren dan zakelijk met privé auto te rijden. Het
aantal huursessies is met 12% toegenomen en deze trend zal zich
voortzetten in 2016. Mede hierdoor zal de uitstoot binnen deze
categorie naar verwachting verder toenemen.

Ondanks dat 2015 (2746 graaddagen) een kouder jaar is geweest
dan 2014 (2502 graaddagen), is er toch een reductie van 4,3%
gerealiseerd. Uit voorgaande jaren zijn de beperkingen van ons
huidige klimaatbeheersingssysteem naar voren gekomen waardoor in
2015 een noodzakelijke handmatige beheersing op de temperatuur
heeft plaatsgevonden. Mede hierdoor is er een efficiëntie slag gedaan
op de temperatuurbeheersing. 2015 telt 10% meer graaddagen door
de handmatige actie is ervoor gezorgd dat er 20% minder gas
verbruikt is per graaddag.
Uit de vergelijking tussen 2014 met 2015 zien we dat er in 2015 een
verbruik is ontstaan wat beter overeenkomt met het verloop van de
gemiddelde buitentemperatuur.
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Scope I - Verwarming gebouwen

Leaseauto's

SCOPE I
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Scope II – Elektriciteitsverbruik
Ten opzichte van 2014 is er in 2015 een kleine toename in
uitstoot van 1,6% (0,2 ton) ontstaan. Op nr. 23 is de verwachte
reductie van 5%, door implementatie van led verlichting op de
koperstraat, wel gerealiseerd. Totaal is een reductie van 10,8%
gerealiseerd op deze locatie.
Het verbruik op nr. 48 is licht gestegen met 3,8%. Dit is mogelijk
te wijten aan de uren die gewerkt zijn buiten reguliere tijden. Er
is in de zomerperiode (mei t/m september) van 2015 met
regelmaat om 06:00u gestart en tot 21:00u doorgewerkt.

Scope II - Zakelijk vliegverkeer
In 2015 is het aantal vluchten gelijk gebleven. Hiermee is geen
noemenswaardige reductie of toename ten opzichte van de
uitstoot van 2014.

Ten opzichte van 2014 is er in 2015 een aanzienlijke reductie
gerealiseerd van 5,3 ton (71,3%). Door herziening in de
verkooporganisatie is een ruim 20.000km minder afgelegd, dit is
de hoofdoorzaak van de reductie binnen deze categorie.
Verwachting is dat er door het stimuleren van zakelijk huren en
gebruik van openbaar vervoer een verdere reductie mogelijk is.
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Scope II - Zakelijk verkeer privé
auto’s

Elektriciteitsverbruik

SCOPE II
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Resultaat 2015
Binnen scope I is totaal een reductie van 15,8 ton CO2 gereduceerd
ten opzichte van 2014, dit is een gerealiseerde reductie van 10,43%.
Binnen scope II is totaal een reductie van 5,3 ton CO2 gereduceerd
ten opzichte van 2014, dit is een gerealiseerde reductie van 24,37%.
Totaal hebben we als resultaat een reductie van 12,18% ten opzicht
van 2014.

Jaarverslag 2015 | Aqualectra b.v.

Met als uitgangspunt de doelstelling om 2,5% uitstoot van CO2 te
reduceren voor de duur van 5 opvolgende jaren. Heeft Aqualectra,
met een reductie van 12,18%, de doelstelling ook voor 2015 weten te
realiseren. In vergelijking met het basisjaar 2011, heeft Aqualectra
een reductie van 42,56% weten te behalen, wat volledig te danken is
aan haar weloverwogen, duurzame beleidsvoering.

49

VERBRUIK LICHT TOEGENOMEN
Het elektrisch verbruik binnen Aqualectra is in zijn totaliteit licht
toegenomen met 1,6%. Dit is grotendeels te wijten aan de
zomerperiode. Tijdens de zomerperiode is met regelmaat meer dan 8
uur gewerkt in de werkplaatsen, waardoor de verlichting een groter
verbruik heeft veroorzaakt. Echter is aan de Flemingstraat 23 wel een
reductie van 11% ontstaan, dit is voornamelijk te danken aan de
installatie van een dubbele verlichtingslijn, voorzien van led
armaturen, boven de koperwerkstraat.
De verlichting in de werkplaatsen wordt automatisch uitgeschakeld
doormiddel van een overwerktimer en kan handmatig langer
ingeschakeld worden. De toiletten zijn voorzien van
bewegingssensoren en de goederenlift schakelt automatisch naar
een energie neutrale positie indien deze niet gebruikt wordt.

Gas
Het gasverbruik is gedaald met 4,3%. Dit is te danken aan de
handmatige regeling van de klimaatregeling binnen Aqualectra.
Uit de cijfers en trends van voorgaande jaren, is de noodzaak
om het systeem te vervangen al eerder gebleken. Hier is in
2015 al een budget voor gereserveerd, maar tot op heden loopt
een onderzoek naar een systeem dat volledig aansluit bij onze
toekomstige duurzame plannen. Aqualectra heeft als
doelstelling om in 2016 een definitieve keuze te maken voor
een toe te passen systeem.
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Bij elke aanpassing of vernieuwing van onze installaties wordt het
meest energiezuinige systeem, binnen alle redelijkheid, toegepast om
zo onze groei in energieverbruik zo klein mogelijk te houden of zelfs
verder te reduceren.
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AKKOORD VAN PARIJS
In dit akkoord wordt de bovengrens van 2 graden opwarming ten
opzichte van het pre-industriële tijdperk voor het eerst in een
juridisch instrument vastgelegd. Bovendien wordt het streven
vastgelegd om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad.
Er moet nu snel een eind komen aan het gebruik van fossiele
brandstoffen, aangezien dit een belangrijke bron is van overmatige
CO2-uitstoot.
Het verdrag vereist dat lidstaten nationale klimaatplannen (nationaal
vastgestelde bijdragen, National Determined Contributions)
opstellen.

Vanaf 2023 zal er om de vijf jaar een wereldwijde evaluatie ("Global
Stocktake") plaatsvinden van de uitstoot(vermindering).Voor
Nederland betekent dit een flinke reductie per inwoner. De huidige
uitstoot per inwoner in Nederland is 13,5 ton, dit moet gereduceerd
worden naar 1,7 ton per inwoner.
Nederlanders zijn de grootste vervuilers van Europa.
Stappen om deze reductie te realiseren
1. Terugdringen van ons dagelijks verbruik door efficiënter gebruik te
maken van de beschikbare energie.
2. Vervangen van fossiele brandstoffen voor bio-brandstoffen.
3. Opwekking van duurzame (elektrische) energie en elektrificatie
van middelen.

Koperverbruik
Het koperverbruik in 2015 is licht gestegen (7,9%) ten opzichte
van 2014. Ten opzicht van 2013 zien we een verdubbeling in
koperverbruik in 2015, dit geeft een goed beeld dat de markt
langzaam aan het herstellen is. De verwachting is dat het
koperverbruik verder zal toenemen, naar mate de markt en de
economie zich verder herstellen. Er is geen directe prognose
wat het koperverbruik voor 2016 zal worden, dit zal een directe
afspiegeling worden van het economische klimaat.
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Het akkoord betreft de periode na 2020 en treedt pas inwerking na
ratificatie door 55 landen, welke gezamenlijk meer dan 55% van de
broeikasgassen uitstoten. Het staat open ter ondertekening vanaf
april 2016 in New York.
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AFVAL REDUCEREN DOOR ELIMINEREN VAN
VERPAKKINGEN
Aqualectra werkt al enkele jaren volgens LEAN-methodiek. Deze
methodiek kent als basisdoelstelling het reduceren van elke vorm van
verspilling, zo ook binnen de diverse afvalstromen.
Naast het scheiden van papier, restafval, piepschuim,
verpakkingsplastic, ijzer, hout, koper en overige metalen, zijn er
aanvullend een aantal interne doelstellingen m.b.t. de hoeveel afval
dat veroorzaakt wordt.

‘SLIMME’ MACHINE REDUCEERT RESTAFVAL
De ingebruikname van de “Secarex Cutting Centre” begin 2015, heeft
de afvalstromen van restafval van bedradinggoten en din-rails
behoorlijk gereduceerd. Door dit systeem is het mogelijk geworden om
verschillende projecten tegelijk in te lezen en vervolgens de optimale
knipvolgorde te laten berekenen, waarmee er zo gunstig mogelijk
bedradinggoot en din-rails uit de standaard lengtes kan worden
geknipt. Hierdoor is naar schatting de hoeveelheid knipafval van goten
en din-rails, met ruim 30% teruggebracht.

Waterverbruik
Naast de gebruikelijke sanitaire voorzieningen voor
persoonlijke doeleinden, wordt er binnen Aqualectra geen
water gebruikt in het dagelijkse productieproces. Duurzamer
watergebruik en –beheer lijkt vooralsnog niet voldoende
noodzaak te creëren voor maatregelingen en besparende
alternatieven. Het waterverbruik over 2015 is in de lijn der
verwachtingen, met 5,07 m3 waterverbruik ligt het verbruik
onder het gemiddelde (landelijk gemiddelde is ruim 10 m3 per
werknemer). De trend over voorgaande jaren laat zien dat we
een stabiel waterverbruik hebben tussen de 5 m3 en 6 m3.
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In 2015 is een start gemaakt om specifieke inpakinstructies vast te
leggen, zodat de juiste, maar ook zeker niet onnodige
verpakkingsmaterialen worden toegepast. Hierdoor zal Aqualectra
minder materialen gebruiken ten behoeve van het verpakken van de
producten en daarnaast nog toezien op reductie van milieubelastende
materialen. Hierdoor zal de hoeveelheid verpakkingsafval, veroorzaakt
door Aqualectra, afnemen bij de klant. Er is inmiddels een start
gemaakt, maar als gevolg van een doorontwikkeling op dit gebied in
2016 zal een grotere afvalreductie te realiseren zijn.
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E-positive drive (E-drive)
Uit onderzoek is gebleken dat er tot 15% CO2 reductie mogelijk is
door defensief rijden. Aqualectra heeft zich als doel gesteld om 2,5%
reductie per bestuurder te realiseren. Dit project is in 2012 gestart
met het creëren van bewustwording, dit door stimuleren en instrueren
doormiddel van trainingen en door afwijkende resultaten direct te
bespreken. Vanuit het beleid wordt een training “E-positive driving”
aangeboden bij het afsluiten van een (nieuw) leasecontract.

In 2016 gaat Aqualectra zich verdiepen in een mogelijke tools die
hulp kunnen bieden bij motivatie, verbetering en monitoring van het
rijgedrag.

Oplaadpunt elektrische auto’s
Voor 2015 had Aqualectra een doelstelling geformuleerd om een
beeld te vormen over de behoefte, kosten en mogelijkheden m.b.t.
het beschikbaar stellen van een laadstation t.b.v de klant en
werknemers.
Echter is in 2015 geen behoefte gesignaleerd, uit zowel de klant als
werknemers is er geen vraag geweest naar dergelijke mogelijkheden.
Hierdoor is er tot op heden nog geen actie ondernomen om dit beeld
te vormen. Indien de vraag zich in 2016 zal ontwikkelen, zal dit beeld
alsnog gevormd gaan worden.

Initiatieven
Aqualectra is gewend om het voortouw te nemen en wil
momenteel is er een onderzoek gaande, welke initiatieven wij
samen met onze klanten, samenwerkingspartners, leveranciers
(stakeholders) kunnen gaan oppakken. Deelnemen of initiëren
van een keteninitiatief kost tijd, afwachten in onze ogen echter
geen optie. Aqualectra volgt zoals gezegd hierin haar eigen
weg met als doel een verbeterde leefomgeving maar
tegelijkertijd een efficiëntere en effectievere organisatie met
een gezonde toekomst. 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!
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Voor huurauto’s is gekozen om alleen auto’s te huren met milieulabel
A, indien voorradig. Door vanuit het beleid te stimuleren dat zakelijke
kilometers worden gemaakt in een huurauto, voorkomen we
eventuele extra milieu belasting van privé auto’s die een hogere
belasting voor het milieu vormen.
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Digitaliseren van systemen
en processen
Om de interne papierstromen te reduceren, ligt de focus op het steeds
verder digitaliseren van processen en systemen. Digitaliseren vraagt
een andere denk- en werkwijze, het overgrote deel van de medewerkers
is van de generatie “papier’.
Om deze overgang soepel te laten verlopen, wordt deze veranderingen
in kleine stapjes geïmplementeerd. Hierin zijn al een aantal projecten in
2015 opgestart die doorlopen in 2016.

Door het digitaliseren van klantwensen binnen ons systeem in 2015,
worden deze inmiddels in de al bestaande documenten weergegeven.
Hierdoor zal de productiewerkset uit minder pagina’s bestaan. Een
volgende stap hierin is het stroomlijnen van aangereikte informatie, op
het juiste moment binnen het productieproces.
Vanuit onze administratieve afdelingen wordt steeds meer
gecommuniceerd via digitale kanalen. Naar relaties wordt ook gestuurd
op de voorkeur van digitaal communiceren.
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Het interne urenregistratiesysteem is inmiddels zodanig ingericht dat dit
digitaal kan worden gevuld doormiddel van een scansysteem. Hierin is
eind 2015 een proef gestart met één afdeling en inmiddels zijn vrijwel
alle productieafdelingen en processen opgenomen binnen dit systeem.
Door dit systeem hoeven de medewerkers geen schriftelijke
urenregistratie in te dien, wat een grote besparing in papierverbruik op
levert.
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Doelstellingen 2016
Kernthema VI – Milieu, grondstoffen, energie, emissies
Indicator 23: Digitaliseren van financiële rapportages en testdocumenten
Om het papierverbruik te kunnen verminderen zal de organisatie zicht bewust moeten zijn van haar printgedrag.
Aqualectra print gemiddeld ruim 1 miljoen prints per jaar. De doelstelling voor 2016 is om in ieder geval onder de 1 miljoen te blijven.
Financiële rapportages kunnen digitaal aangeboden worden. Testdocumenten kunnen digitaal aangeleverd worden aan de klant.
Indicator 24: Energieneutrale bedrijfsvoering voor 2026
Aqualectra heeft zich ten doel gesteld om eind 2025 energieneutraal te willen produceren. Om dit plan te kunnen realiseren is het van groot
belang in kaart te brengen wat deze term eigenlijk behelst. 2016 staat in het teken van het maken van een plan van aanpak, deze kan
mogelijkerwijs worden vormgegeven als stageopdracht voor een examenkandidaat op HBO niveau.

Indicator 25: CO2 niveau 3 behouden
CO2 niveau 3 certificaat behouden. Dit betekent dat de nieuwste versie moet worden doorgevoerd en samengevoegd met het MVO certificaat,
register en procedures.
Indicator 26: Doelstellingen bepalen CO2
Nieuwe langere termijn doelstelling voor het reduceren van CO2 bepalen door voorstellen te doen naar de werkgroep vóór de datum voor de
CO2 opvolgingsaudit.
Indicator 27: Vet niet meer in de afvoer
De kantine heeft alleen nog op vrijdag een snackje op het menu. Om te voorkomen dat tijdens reiniging van servies, bestek en
keukenapparatuur vet in het afvalwater komt is er een keuze gemaakt om snacks alleen nog in kartonnen of plastic bakjes aan te bieden. Deze
kunnen beter worden afgebroken door een afvalverwerkingsbedrijf, waardoor vet in het afvalwater tot een maximum wordt voorkomen.

Jaarverslag 2015 | Aqualectra b.v.

Indicator 24: Kwaliteit en betrokkenheid I&I
Aandacht en betrokkenheid binnen het hele proces. Dit betekent onderkennen, registreren en waar nodig actie genereren ter bevordering van
kwaliteitsaspecten en procesverbeteringen.
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Indicator 28: Informatie website laten aansluiten aan commercie
Informatie welke beschikbaar is op de website volledig laten aansluiten bij doelstellingen en commercieel belang.
Deze informatie is ook van toepassing voor de leaflets.
Indicator 29: Sancties monitoren
Sancties zullen correct worden nageleefd en gemonitord.
Indicator 30: Transport bewegingen terugdringen
Terugdringen van transportbewegingen door het adequaat sturen op vervoersregio's en ruim vooraf coördineren van transport waardoor
transport beter planbaar wordt en onnodig ‘spoed transport’ wordt voorkomen.
Indicator 30: Storage en back-up
Aqualectra maakt met betrekking tot storage mede gebruik van een SAN. Deze SAN staat op de nominatie om vervangen te gaan worden. Wat
is voor Aqualectra de beste manier welke past bij haar bedrijfsvoering om haar continuïteit te waarborgen? Deze dient eerst onderzocht en
beantwoord te worden alvorens er kan worden overgegaan tot aanschaf van een vervangend systeem.

Indicator 30: Multifunctional
Welke multifunctionals ondersteunen Aqualectra optimaal in haar bedrijfsvoering en zijn getoetst aan duurzaam inkopen (pianoo lijst)?
Indicator 30: Systemen en processen samenvoegen
CO2 systematiek en auditproblematiek invoegen in het MVO register en in de ingeslagen weg, welke passende is op de ISO 9001:2015 norm.
Indicator 30: Auditprogramma uitwerken met MVO
MVO Indicatoren uitwerken tot een haalbaar auditprogramma en borgen in de werkzaamheden van medewerkers
Indicator 30: Één serviceauto minder
Om deze doelstelling te kunnen halen zal het contract van één serviceauto niet worden verlengd en een consignatieauto hiervoor in de plaats
worden ingezet. Hierdoor blijft de benodigde inzetbaarheid en flexibiliteit binnen het serviceteam aanwezig en kan er toch een volledig invulling
worden gegeven aan de service- en onderhoudsbehoeften van onze relaties.
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Indicator 30: Telefooncentrale
De telefooncentrale staat op de nominatie om vervangen te worden maar de vraag is; Wat past bij het nu, maar ook in de toekomst?
VOIP lijkt tot de mogelijkheden te behoren. Er dient in 2016 onderzoek verricht te worden welke oplossing passend is bij onze bedrijfsvoering.
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Dit laatste MVO-kernthema omschrijft de wijze waarop Aqualectra borgt dat haar financiële
rapportage vastgelegd wordt en in welke mate Aqualectra met haar producten en diensten
bijdraagt aan de ontwikkeling van de gemeenschap en een positieve bijdrage levert aan de
lokale economie.
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MVO-KERNTHEMA VII
BETROKKENHEID BIJ EN ONTWIKKELING VAN DE GEMEENSCHAP
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FINANCIEEL RESULTAAT
Het was een jaar van uitersten.
Eind 2014 was er een lage orderintake waardoor begin 2015 de
werkplaatsen onvoldoende gevuld waren. Hierdoor zijn we gestart met
lagere verkopen dan gebudgetteerd, wat resulteerde in een behoorlijk
verlies in de maand januari. Lopende het eerste kwartaal trokken de
orderintake en daaropvolgend ook de verkopen weer aan, met als
gevolg dat we eind mei cumulatief weer een stevig positief resultaat op
de teller hadden staan.

Een behoorlijke tegenvaller was het faillissement van Imtech. Gelukkig
werden diverse onderdelen van Imtech snel overgenomen waardoor
het verlies op openstaande facturen nog enigszins meeviel.
Mede door de inzet en flexibiliteit van alle medewerkers hebben we
2015 goed kunnen afsluiten. Het resultaat lag misschien niet op het
niveau van de laatste jaren maar was zeker voldoende voor een
gezonde bedrijfsvoering.
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De rest van het jaar was positief maar had een zeer wisselend
verloop. Door de wisselende orderintake zijn we een aantal periodes
geconfronteerd met een tekort aan werk. In goed overleg hebben we
in deze periodes samen met de OR afspraken kunnen maken over
flexibele werktijden in de werkplaatsen, waardoor we de beschikbare
productiecapaciteit tijdens pieken en dalen optimaal hebben kunnen
inzetten. De laatste maanden van 2015 hadden we een sterke
eindsprint. We hebben deze maanden meerdere mooie opdrachten
gescoord binnen diverse marktsegmenten.
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Succesvolle laatste maanden
Door de succesvolle laatste maanden van 2015 zijn de verkopen
uiteindelijk maar heel licht gedaald ten opzichte van 2014. De
afdelingen Utiliteit en Industrie & Infra wisten zelfs een
behoorlijke stijging van de verkopen te realiseren wat knap is in
de huidige markt.
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In 2015 hebben we maar een gedeelte van onze geplande
investeringen gerealiseerd. De investeringen die zijn gedaan zijn
onder andere: elektrisch in hoogte verstelbare bureaus voor de
afdeling project support, wifi hardware, scanners en tablets voor
de digitale tijdregistratie in de werkplaats en diverse nieuwe pc’s,
laptops en monitors.
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ACTIE VLUCHTELINGEN
In oktober hebben we een oproep gedaan om gezamenlijk met alle medewerkers van Aqualectra geld te doneren voor de vluchtelingen.
Ondanks de discussies en emoties die er in Nederland zijn omtrent het vluchtelingenprobleem hebben veel medewerkers gehoor gegeven
aan de oproep. Het is fijn om te zien dat zoveel mensen bereid zijn om een steentje bij te dragen.
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In totaal hebben we 295 euro opgehaald. Aqualectra heeft dit bedrag zoals afgesproken verdubbeld. Inmiddels hebben we 590 euro
overgemaakt naar het Rode Kruis.
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LEVERTIJD VERKORTEN
Het jaar 2015 ligt alweer een tijdje achter ons en namens de afdeling
inkoop kan ik zeggen dat het een zeer bewogen jaar was met veel ups
en downs.
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We kijken met een tevreden gevoel terug naar 2015 waarin we een
leverancier opnieuw hebben mogen verwelkomen, die met veel
ondernemerszin de kwaliteit van haar producten weer op het voor
Aqualectra gewenste niveau heeft weten te brengen. Mede onder
invloed van een aantal grote klanten kreeg deze leverancier de kans om
zich hernieuwd te bewijzen en deze kans is niet onbenut gelaten.
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Hoog op de agenda in 2015 stond uiteraard het verkorten van levertijden
en reduceren van mancoleveringen bij onze top 14 leveranciers.
Ondanks veel gesprekken met deze partijen blijft dit een zeer lastige
opgave. Toch hebben we hier verbetering kunnen realiseren t.o.v. 2014
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Ook hebben we bij een aantal leveranciers het productportfolio weten uit
te breiden waardoor we t.o.v. van 2014 2% meer inkoopvolume hebben
gerealiseerd bij Aqualectra’s 14 belangrijkste leveranciers. Daarnaast is
ons aandeel bij de groothandel ook licht gestegen omdat we proberen
kleinere leveranciers achter de groothandel te krijgen. Dit levert namelijk
voordeel op in het operationele inkoopproces, wat verder natuurlijk niet
ten koste mag gaan van leverperformance en inkoopprijzen.
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Doelstellingen 2016
Kernthema VII – Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de
gemeenschap
Indicator 31: Directiebeoordeling opnemen in MVO jaarplan
Om te komen tot een grotere vorm van transparantie heeft Aqualectra zich ten doel gesteld om de directiebeoordeling samen te voegen met
het MVO en sociaal jaarplan. Zodat er één getekend document is waar alle verantwoording over het afgelopen jaar is samengevoegd.
Indicator 32: Themabijeenkomsten monitoren
Aqualectra betrekt haar omgeving in haar bedrijfsvoering door het geven van themabijeenkomsten of het bijdragen aan themabijeenkomsten via
de bedrijfskring, SMART industrie, Lean NH, world class operations 2020, Fedet of de Federatie Paneelbouw. Verder is Aqualectra zich bewust
van haar footprint en zal waar mogelijk locale leveranciers contracteren.

Indicator 33: Training en instructie gebruik AQT
Door de hoeveelheid van gebruikers en/of mogelijk onjuist gebruik lijkt er geen constante laadtijd van AQT te zijn. Wellicht kan hier een an
ander voor worden aangepast en door aanvullende training en instructie misschien onnodige wachttijden worden voorkomen.
Indicator 33: ICT en KAM samenvoegen
De afdeling ICT samenvoegen met de KAM afdeling door afstemming in eenduidige werkwijze en afhandeling van vragen. Door maandelijks
met elkaar de projecten door te nemen en werkzaamheden van elkaar over te nemen zullen we eind 2016 één team vormen.
Indicator 33: Sportieve activiteiten voor personeel en omliggende bedrijven
Aqualectra wil nagaan of er enthousiasme is voor het aangaan van een jaarlijks evenement waarin de opbrengst naar een goed doel gaat.
Wandelen met bedrijven, relaties 'Bedrijfskring' en Heerhugowaard lijkt mogelijk. Cityrun als voorbeeld maar dan voor het goede doel zoals
'Samenloop voor hoop 2018'.
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Indicator 33: Snelheid van website verhogen
De laadtijd van de website is relatief langzaam. Dit lijkt deels te komen door WP, wat aangepast moet worden. Wellicht is de snelheid van de
website te verhogen middels een ander abonnement van Antagonist.
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Aqualectra b.v.
Flemingstraat 48
1704 SL Heerhugowaard
T: +31(0)72 576 18 00
M: kwaliteit@aqualectra.nl
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Niets uit deze uitgave mag worden
gedupliceerd, gekopieerd of worden geprint zonder schriftelijke toestemming
van Aqualectra b.v.
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