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

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

Hierbij ontvangt u, als relatie van Aqualectra, alweer de 4e editie van het 
jaarverslag van Aqualectra. Wij vinden het belangrijk om dit met u te delen 
en verwachten u hiermee een compleet overzicht te bieden van onze in-
spanningen over het afgelopen jaar.

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

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

Aqualectra heeft bestaansrecht door de enorme betrokkenheid van haar 
medewerkers en de geweldige samenwerking met en de meerwaarde die 
wij mogen bieden aan al onze relaties. Wij vonden het in 2018 dan ook 
weer een feest om u te mogen samenwerken en streven met u naar een 
nog verdere verbetering van ons gezamenlijk succes.

Dank u wel voor een prachtig jaar.

Tom Stringer
Directeur Aqualectra

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



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

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

Na een jaar van verdieping is 
2018 een jaar geworden van 
bijstellen en verder uitwerken 
binnen ons ERP systeem. De 
AVG heeft immers impact op alle 
bedrijven en organisaties die
persoonsgegevens vastleggen.

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

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

LEAN & QRM
De Lean-filosofie is onderdeel 
van het beleid van Aqualectra 
en wordt sinds 2018 aangevuld 
met de QRM methode. De drie 
MVO-pijlers People, Planet en 
Profit worden middels het uitvoe-
ren van dit beleid goed onder-
steund. Lean staat, zoals de term 
al zegt, voor ‘slank’. QRM richt 
zich op het optimaal laten aanslui-
ten van processen.

Aqualectra is een lerende or-
ganisatie die zich middels deze 
combinatie van methoden steeds 
beter wil optimaliseren.

Aqualectra is ISO 9001:2015, MVO 
Prestatieladder niveau 3 en VCA* 
gecertificeerd. De resultaten zijn 
binnen dit thema volgens deze norm 
uitgeschreven.’ 

Om structuur te geven aan de the-
ma’s hebben we een register vorm 
gegeven, waarin we verbeterprojec-
ten hebben opgenomen.



AANTAL ME-
DEWERKERS
Met nagenoeg dezelfde hoeveel-
heid medewerkers steeds meer 
omzet genereren. Dat is niet 
gericht op sneller werken maar 
op slimmer werken en beter op 
elkaar afgestemde processen.

PRESENTATIE
Jaarlijks terugkerend

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

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

SOCIAL MEDIA
Aqualectra heeft een Facebook
pagina, een LinkedIn profiel en 
sinds 2018 ook een Instagram ac-
count en een Google blog.

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

Een mooie manier om nieuws on-
der de aandacht te brengen naast 
onze website

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

MVO INTENTIE-
VERKLARING & BELEID
De intentieverklaring en het beleid gericht op maatschappelijk verant-
woord ondernemen staat in zijn volledigheid op onze website en heeft 
betrekking op Aqualectra b.v, verder te noemen Aqualectra. Deze inten-
tieverklaring en het beleid bieden een kader voor het vaststellen van onze 
doelstellingen in samenspraak met onze stakeholders. 

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



OPLEIDINGSUREN
Aqualectra stimuleert de persoon-
lijke en vaktechnische ontwikkeling 
van zijn medewerkers. 
Er is bijna 3500 uur besteed aan 
opleidingen en cursussen.

LEEFTIJDS-
OPBOUW
De gemiddelde leeftijd is, door 1 
pensionado, vrijwel gelijk geble-
ven op 44,3 jaar. In 2019 gaan 3 
collega’s met pensioen en zal de 
gemiddelde leeftijd dalen.

OPLEIDINGS-
KOSTEN
Aqualectra heeft een bedrijfsop-
leidingsplan waarin diverse doel-
stellingen worden omschreven.  
In 2018 hebben we ruim 46.000 
euro uitgegeven aan opleidingen.

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



PERSOONLIJKE INZETBAARHEID
PERIODIEK MEDISCH ONDERZOEK
In oktober en november 2018 hebben we een Periodiek Medisch Onder-
zoek uitgevoerd. Naast een medische keuring konden medewerkers een 
vragenlijst invullen, de Persoonlijke Inzetbaarheidsscan. In totaal hebben 
82 medewerkers hieraan deelgenomen.

Alle deelnemers hebben een persoonlijk advies ontvangen. Hiermee kun-
nen zij zelf bepalen welke acties zij oppakken. Daarnaast zijn de groeps-
resultaten in kaart gebracht, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen 
medewerkers werkzaam in een productie-omgeving en medewerkers 
werkzaam in een kantooromgeving.

De resultaten uit de scan zijn besproken met de werkgroep Persoonlijke 
Inzetbaarheidsscan. Met deze werkgroep bepalen we welke aandachts-
punten we oppakken.

MTO CIJFER
Medewerkerstevreden-
heidsonderzoek

Aqualectra is door haar medewer-
kers beloond met een 7,3.
Naast algemene vragen was er
veel aandacht voor het gebruik 
van social media.

TEAM UITJE
Werken aan teambuilding

Net als andere jaren heeft de 
directie ook voor 2018 een bud-
get beschikbaar gesteld voor een 
afdelingsuitje. Dit bedrag is vrij 
besteedbaar, echter wel bedoeld 
voor gezamenlijke doeleinden. 

Voorwaarde voor het afdelingsuit-
tje is dat dit plaats vindt voor de 
maand juni. Dit in verband met de 
planning van overige festiviteiten 
en de aankomende vakantieperio-
de. Het is namelijk wel zo gezellig 
als iedereen van de afdeling mee 
kan en niet de helft op vakantie is.

COMPETENTIE
Welke competenties horen bij de 
taken bevoegdheden en verant-
woordelijkheden en hoe kunnen 
we dit meetbaar en overdraag-
baar vormgeven. 

Dit project is gestart in 2016, in 
2017 zijn de mogelijkheden in 
ons ERP systeem onderzocht en 
in 2018 zijn we met voorbeelden 
vanuit leerbedrijven en opleidings-
instituten bekeken om te vertalen 
naar een  werkbaar en eenduidig 
systeem voor onze organisatie.

DIENSTVERBAND
In 2018 hebben we 6   jubilaris-
sen met een dienstverband van 
12,5 jaar en 1 jubilaris met een 
 dienstverband van 25 jaar in het 
zonnetje gezet.



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

Wij verwachten dat onze leveran-
ciers zich houden aan de van toe-
passing zijnde wet- en regelgeving 
omtrent mensenrechten en eerlijk 
zaken doen en dezelfde goede 
werknormen en bedrijfsethiek voe-
ren. Het is mooi om te zien dat al 
onze leveranciers deze gedragsco-
de onderschrijven.

KERNTHEMA III
Mensenrechten
‘Het kernthema ‘mensenrech-
ten’ beschrijft de manier waar-
op Aqualectra waarborgt dat 
mensenrechten worden
gerespecteerd.’

ONWIKKELINGS-
GESPREKKEN
Bewust of onbewust zijn we vaak  
bezig met onze duurzame inzet-
baarheid. 

Om ervoor te zorgen dat duur-
zame inzetbaarheid regelmatig 
besproken en geëvalueerd wordt, 
is dit onderwerp als een vast on-
derdeel binnen het ontwikkelings-
gesprek opgenomen. 

In het MTO 2019 zal de meder-
werker worden bevraagd hoe dit 
wordt ervaren.

SWADI
Samen werken aan duurzame 
inzetbaarheid heeft zijn plek bin-
nen onze organisatie gevonden. 
Periodieke en gestructureerde  
overleggen zorgen ervoor dat 
iedereen zijn of haar bijdrage kan 
doen om samen te werken aan 
duurzame inzetbaarheid.

Met een grote diversiteit aan 
culturen, nationaliteiten en een  
gemiddelde leeftijd van 44,3 jaar 
en lange dienstverbanden wordt 
Aqualectra ieder jaar een jaar 
ouder. Actief beleid en investeren 
in personeel is erg belangrijk.

AANPASSING CAMERA-
BEWAKING IN VERBAND 
MET HET VERPLAATSEN 
VAN DE KOPERSTRAAT



NIEUWE CAO
Aqualectra volgt de cao voor de 
Metalektro. Cao-partijen hebben 
op 1 februari het principeakkoord 
(protocol) ondertekend voor de 
nieuwe cao’s Metalektro.

In dit akkoord zijn o.a. afspraken 
gemaakt over arbeidsverhoudin-
gen, looptijd en loon, flexibiliteit 
en zekerheid, duurzame inzet-
baarheid (Generatiepact, werken 
in ploegen, nachtdiensten en in 
consignatie), werktijden (overwerk 
en zelfroosteren) en opleiden en 
ontwikkelen.

SINTERKLAAS 
Maatschappelijk betrokken zijn 
betekent voor Aqualectra ook dat 
we met elkaar belangrijke gebeur-
tenissen vieren. Jaarlijks stuurt 
het Sinterklaasteam een brief naar 
medewerkers met kinderen tot een 
leeftijd van 10 jaar om deze uit te 
nodigen voor het feest met Sinter-
klaas. Om deze reden houden wij 
(met toestemming) ook algemene 
gegevens bij van de kinderen van 
onze medewerkers. We vinden de 
saamhorigheid en de betrokken-
heid van en met elkaar de basis 
van onze cultuur en daarmee van 
de organisatie.

RESPECT, BEGRIP 
EN VERTROUWEN
Veranderingen van houding en  
gedrag beginnen bij bewustwor-
ding, een uitdagingen de intentie 
om te willen veranderen. Iedereen 
is gevraagd om een realistische
challenge vorm te geven tijdens 
de workshop gericht op respect, 
begrip en vertrouwen.
Tijdens de workshop de cirkel van 
macht en invloed aangedragen. 
Een methode om te leren inzien 
dat het goed is om vooraf te 
beoordelen of je ergens invloed, 
geen invloed of beperkt invloed 
op hebt.

VERBOD OP DISCRIMINATIE
Een actief beleid op het gebied van preventie

Binnen ons bedrijf wordt agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimi-
datie, pesten en ander ongewenst gedrag - op welk niveau dan ook - niet 
geaccepteerd. We voeren een actief beleid op het gebied van preventie 
en bestrijding van elke vorm van ongewenst gedrag op het werk.

Met deze regeling willen we ongewenst gedrag voorkomen en bestrijden.
Medewerkers die onverhoopt toch te maken krijgen met dit soort van 
ongewenst gedrag (hetzij als slachtoffer, hetzij als getuige) moeten de 
gelegenheid hebben om daaraan een einde te maken.

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

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

De OR voldoet aan de Wet op de 
Ondernemingsraden, is een brede 
afspiegeling van de organisatie en 
heeft 12x per jaar overleg waar-
van 4 keer met directie.

Periodiek, 4x per jaar, publiceert 
de OR haar activiteiten en we-
tenswaardigheden in ons perso-
neelsblad de ‘Aqualectura’.



FEDERATIE 
PANEELBOUW
Als bouwer van schakel- en bestu-
ringspanelen en mede oprichter 
van de Federatie Paneelbouw is 
Aqualectra aangesloten bij de Fe-
deratie Elektrotechniek (fedet).

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

CONCURRENT
Eerlijk zaken doen

Aqualectra onthoudt zich van 
afspraken tussen leveranciers of 
ondernemingen die de concurren-
tie zouden verhinderen, beperken 
of vervalsen. Er is dan ook geen 
sprake van concurrentievervalsing 
of oneerlijke situaties.
Naar leveranciers toe uiten wij 
het thema ‘Eerlijk zaken doen’ in 
de vorm van onze Gedragscode 
leveranciers, waarin wij melden 
dat wij verwachten dat ook zij zich 
onthouden van oneerlijke concur-
rentie.

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

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

KERNTHEMA IV
Eerlijk zaken doen

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



PLASMA-
SNIJDER
Na veel onder- en uitzoekwerk is 
er een nieuwe freesbank aange-
schaft. Het is de nieuwe
Modcenter 163 van Steinhauer 
geworden. Steinhauer is geen 
onbekende voor ons aangezien de 
andere freesbank ook van
dit fabrikaat is.

De nieuwe Modcenter heeft de hui-
dige plasmasnijder vervangen die 
anno 2018 niet meer rendabel
is. Ook zal de hoeveelheid fijnstof 
aanzienlijk verminderd worden.

GEMEENSCHAP
Aqualectra houdt zich aan de van 
toepassing zijnde wetten en regel-
geving van het Nederlands recht, 
omtrent veiligheid, mensenrech-
ten, privacy,arbeidsomstandighe-
den en product, waardoor onge-
wenst effect op de gemeenschap 
in het gebied van onze activiteiten 
wordt uitgesloten of geminimali-
seerd. 

TOENAME SPAM E-MAIL
In 2018 is er een enorme toename geweest van het aantal Spam e-mails. 
De grafiek geeft de geblokkeerde e-mails weer. Spam wordt bepaald op 
basis van een puntensysteem waarin afzender, onderwerp, inhoud en 
een aantal technische controles meegeteld worden. Hoe hoger de score, 
hoe eerder de mail als Spam wordt gekenmerkt. 

Spammers zijn altijd op zoek na manieren om de spamfilters om de tuin 
te leiden dus blijf alert!

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

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

Van medewerkers wordt verwacht dat gelegenheidsgeschenken worden 
ingeleverd bij de afdeling Inkoop. Deze worden tijdens de jaarlijkse kerst-
borrel onder het personeel verloot.

Er is een handelsverbod voor het verkopen van producten die uit de han-
delsvoorraad 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 ontvan-
gen van giften, betalingen, vermaak of iets anders van waarde met de be-
doeling zakelijke beslissingen van derden te beïnvloeden of een ongepast 
voordeel te verkrijgen.



LEER, WERK 
EN GROEI
Aqualectra stelt elk jaar een aan-
tal leerwerkplekken beschikbaar 
en kunnen leerlingen van diverse 
niveaus en opleidingen werken bij 
Aqualectra en ervaring opdoen.

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

KERNTHEMA V
Consumentenaangelegenheden

KLANTEN ZIJN 
TEVREDEN 7,9
Onder ca. 560 klanten is een en-
quête uitgezet. Wederom hebben 
we ervoor gekozen om een korte 
vragenlijst te gebruiken aangezien 
dit goed bevallen was.

Bijna 30% heeft gereageerd en 
we zijn blij dat er volop gebruik 
gemaakt is van het ‘vrije’ opmer-
kingen veld, want natuurlijk willen 
we graag weten wat er speelt en 
wat we kunnen verbeteren. 

In 2019 gaan we 2x meten.

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



VEILIGHEIDS-
CULTUUR
Aqualectra heeft haar focus op 
veilig werken. We beperken ons 
over het algemeen op lichte glij, 
stoot en snij incidenten. Dit zorgt 
ervoor dat EHBO-er zijn in onze 
organisatie weinig spectaculair 
is. Jaarlijks zien wij het animo 
om EHBO-er te zijn binnen onze 
organisatie teruglopen. 

Op zich is dit jammer want het 
certificaat is er niet alllen voor bin-
nen de muren van Aqualectra. 

REGISTRATIE
Aqualectra heeft als doel om haar 
ongevallen en bijna ongevallen 
beter te registreren. Tot nu toe 
waren de meldingen nihil. Onze 
cultuur werkt hierin wat tegen, bij-
na ongevallen melden wordt niet 
gezien als een middel tot preven-
tie van ongevallen. 

Doelstelling voor dit jaar is niet 
het verlagen van de bijna onge-
vallen maar het creëren van een 
besef dat bijna ongevallen een 
bijdrage kunnen leveren aan het 
preventiebeleid op veiligheid, wel-
zijn en gezondheid.

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

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

Omdat we dusdanig weinig klachten registreren, zijn we over gegaan 
op het registreren van omvangrijke problemen, niet direct klachten maar 
informatie die we willen borgen in ons systeem.



KERNTHEMA VI
Milieu, grondstoffen, energie en 
emissies

PAPIER
Sinds 2015 is het aatal prints van 
1.000.000 terug gebracht naar 
650.000 prints in 2018. We zijn 
goed op weg naar een toekomstig 
papeless office.

WEGVERKEER
De kilometers op de weg, gemaakt 
door het leasewagenpark van 
Aqualectra is toegenomen. Totaal 
hebben we in 2018 135.000 km 
meer verkeersbeweging gemaakt, 
waarvan ruim 120.000 km te her-
leiden is naar her leasewagenpark 
en de daarbij behorende commer-
ciele activiteiten.

VERWARMING
Aan het einde van 2018 zien we een 
daling ontstaan in ons gasverbuik. 
Dit zijn de eerste resultaten na de 
inbedrijfstelling van ons vernieuwde 
klimaatbeheersingsysteem. 

CO2 PRESTA-
TIELADDER
Nu anno 2019 zijn de pijlers van 
People, Planet en Profit naar een 
dusdanig volwassen niveau dat 
het CO2 prestatieladder niveau 3 
certificaat volledig is geïntegreerd 
in onze MVO prestatieladder 
niveau 3 met als aanvulling onze 
CO2 emissie certificaat. In over-
leg me onze stakeholders is per 
oktober 2018 ons certificaat CO2 
Prestatieladder niveu 3 komen te 
vervallen.

‘Dit kernthema ‘milieu, grondstoffen, 
energie en emissies’ geeft de gevol-
gen van de activiteiten van Aqua-
lectra weer, rondom dit onderwerp. 
Aqualectra heeft ervoor gekozen om 
zijn emissieverificatie te certificeren’



ELEKTRICITEIT
De eerste resultaten van de overgang 
naar ledverlichting worden zichtbaar. 
In 2018 is het elektrisch verbruk met 
20.000 kWh verminderd. In 2019 zal 
dit mogelijk oenemen tot een bespa-
ring van 60.000 kWh.

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

Het waterverbruik 
over 2018 is in lijn 
der verwachting, met 
5,3 m3 per werkne-
mer ligt het verbruik 
onder het gemiddel-
de (landelijk gemid-
delde is ruim 10 m3 
per werknemer, per 
jaar). 

CO2
UITSTOOT
Ten opzichte van het basisjaar 2011 hebben we inmiddels bijna 40% 
gereduceerd in onze jaarlijkse CO2-uitstoot. Dit komt neer op totaal ruim 
840.000 kg CO2-uitstoot waar wij het milieu niet mee belast hebben.

Binnen scope I is een toename van 28 ton CO2-utstoot ontstaan ten op-
zichte van 2017, dit is komt neer op een toename van 26%.
Binnen scope II is totaal een reductie van 116 ton CO2-ontstaan ten op-
zichte van 2017, dit is komt neer op een afname van 83%.

Totaal hebben we als resultaat een afname van 83% ten opzichte van 
2017. Een flinke afname van onze impact op het milieu, door de juiste 
keuzes m.b.t. groene energie en energie besparend initiatieven.

LED
Verlichting

LED lampen verbruiken tot 90% 
minder energie dan halogeen-
spots en gloeilampen. Daar-
naast verbruiken ze tot 60% 
minder energie dan TL buizen en 
spaarlampen. Dankzij de lan-
ge levensduur gaat de ledlamp 
50 keer langer mee. Inmiddels 
zijn alle werkplaatsen, kanto-
ren en de kantine voorzien van 
 LED-verlichting en is een goe-
de stap gezer richting de ener-
gie-neutrale bedrijfsvoering die 
we eind 2025 willen realiseren.



KERNTHEMA VII
Betrokken bij en ontwikkeling van de 
gemeenschap

#WEGWERPVRIJ
Eind 2018 is Aqualectra gestart met de 1e stap om single use plastic uit 
de organisatie te bannen. Omdat we betrokken zijn bij de omgeving, onze 
planeet en zeker ook de gevolgen voor onszelf hebben we ons aangeslo-
ten bij de P.E.T free world.

Waarom zou je éénmalig plastic willen gebruiken en water willen uit een 
P.E.T. flesje? Terwijl wij het schoonste water ter wereld gewoon uit onze 
kraan kunnen halen? We beginnen met onze toewijding aan P.E.T. free 
world omdat het belangrijk is bij te dragen aan een schoner en gezonder 
milieu en om onze plastic voetafdruk te verkleinen. 

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

PAPERLESS
Aqualectra heeft als doelstelling 
om eind 2025 volledig paperless 
te zijn. Ieder jaar zetten we weer 
een stap. Vanaf 2018 worden ook 
de inkomende facturen digitaal 
verwerkt. Het digitaal verwerken 
van inkomende en uitgaande 
facturen en het digitaal beschik-
baar stellen van de financiële 
rapportages heeft op de admi-
nistratie geleid tot een reductie 
van het papier verbruik met meer 
dan 80%. Naast de reductie van 
het papierverbruik is het digitaal 
terugzoeken / raadplegen van 
informatie vele malen sneller.

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

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



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

•Emma Kinderziekenhuis
•Het Praethuis
•Stichting De Waaier

INVESTERING
Investeringen zijn nodig, niet alleen 
voor het vervangen van materiaal 
of ter uitbreiding van onze activitei-
ten maar zeker ook vanwege digi-
talisering, leeftijdsbewust werken 
en omdat inzichten veranderen.

Een greep uit de investeringen 
over 2018 zijn het aanpassen 
van de elektrische installatie en 
het plaatsen van ledverlichting in 
Flemingstraat 48. Een 2e CNC 
freesmachine ter vervanging van 
de Plasmasnijder, in hoogte ver-
stelbare bureaus en de vervanging 
van diverse Laptops en Pc’s.

FINANCIEEL RESULTAAT 2018
Net als vorig jaar is de directie van Aqualectra zeer tevreden met het 
behaalde bedrijfsresultaat. De marge is ten opzichte van 2017 met 5% 
gedaald. Dit wordt onder andere verzaakt door in 2017 gerealiseerde 
projecten welke begin 2018 zijn gefactureerd. De hogere verkopen en be-
perkte stijging van de kosten zorgen ervoor dat het bedrijfsresultaat toch 
is gestegen. Aqualectra ervaart nog steeds prijsdruk in diverse markten, 
ondanks de aantrekkende markt.  

MACHINES
Innoveren en vernieuwen

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

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

VERKOPEN 2018
De verkopen zijn met 10% gestegen ten opzichte van 2017. Hogere ver-
kopen zijn onder andere gerealiseerd bij HVAC +17%, Industrie & Infra 
+13% en Utiliteit +12%.
Vanaf 2019 zijn de afdelingen Besturingstechniek en Assemblage sa-
mengevoegd tot de afdeling O.E.M. en gaat de afdeling HVAC verder als 
zelfstandige afdeling. Vanaf 2019 is de afdeling Service & Onderhoud 
onderdeel van de afdeling Industrie en Infra.

SPORTIEVE 
ACTIVITEITEN
Bij Aqualectra zijn we altijd op 
zoek naar nieuwe manieren en 
activiteiten om sporten te stimu-
leren. Sporten is immers gezond 
en samen met collega’s natuurlijk 
ook reuze gezellig. Betrokken 
zijn bij elkaar en binnen onze 
gemeenschap. Heel mooi om dat 
“wij” gevoel met elkaar te ervaren. 

In het jaar 2018 hebben we vol-
leybal-, voetbal-, golf-, wandel en 
hardloopevenementen georgani-
seerd.
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