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

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

Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2021 van Aqualectra. Wij hopen dat dit u een 
helder beeld geeft van wat Aqualectra voor al haar stakeholders heeft gedaan 
en nog wil doen in de toekomst.

Eerst zuchtte de markt onder het juk van corona, wat later helaas nog 
werd aangevuld met allerlei problemen in de voorziening van grondstoffen, 
materialen en capaciteit. 

Ondanks dat heeft Aqualectra ook dit jaar weer alles gedaan, wat binnen ons 
vermogen ligt, om voor al onze stakeholders meerwaarde te creëren en hier 
gaan we natuurlijk onverminderd mee door. Samen met onze medewerkers 
hebben wij het maximale voor onze relaties gedaan en zijn daarom zeker 
trots op de behaalde doelstellingen en resultaten. Wij voelen ons dan ook 
bevoorrecht met zoveel trouwe relaties en zullen in 2022 zeker weer alles in 
het werk stellen om aan alle verwachtingen te voldoen.

In mei 2022 heeft Aqualectra zich mogen aansluiten bij VINCI Energies 
Nederland. Dit is werkelijk een perfecte combinatie, ons DNA matcht honderd 
procent met dat van VINCI Energies. Dat we iedereen een kans willen geven, 
ons nadrukkelijk profileren op sociaal, duurzaam en MVO-gebied: VINCI 
Energies hanteert vrijwel dezelfde uitgangspunten en we zijn bijna volledig 
complementair aan elkaar.

Met deze stap kan Aqualectra haar klanten nog beter en breder bedienen 
en mooiere oplossingen implementeren. Feitelijk is het dus win-win-win: de 
bedrijven, de medewerkers én de klanten profiteren. Hoe goed wil je het 
hebben?

Tom Stringer
Directeur Aqualectra

ALLES WAT BINNEN
ONS VERMOGEN LIGT!



WAT IS ER AAN DE HAND?
Corona zorgt samen met de overstromingen in Europa voor 
het ontregelen van vele gezinnen, organisaties, markten en 
zelfs landen. De vraag naar grondstoffen is toegenomen 
en de leveringsbetrouwbaarheid afgenomen of zelfs 
helemaal niet betrouwbaar te noemen. De levering van 
materialen en componenten zijn, onder invloed van tekorten 
aan grondstoffen en capaciteit, samen met de logistieke 
hindernissen door overstromingen in Europa behoorlijke 
uitdagingen te noemen. 

Het kost een hoop extra inspanning, frustratie en vooral 
veel geld maar we slaan ons er goed doorheen, mede door 
de vindingrijkheid en flexibiliteit van onze medewerkers en 
klanten.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ONDERNEMEN, KORTWEG MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO, betekent voor Aqualectra 
dat we rekening houden met het effect van onze organisatie op onze omgeving.
Wij vinden dat maatschappelijk verantwoord ondernemen tastbaar en functioneel 
moet zijn. Geld overmaken naar een goed doel of het sponsoren van een lokaal 
initiatief doen we alleen als het doel ons ook raakt. Wij denken bij MVO ook aan 
combinaties als stimuleren van techniek in het onderwijs, veiliger en prettiger 
werken en daarmee een hogere productiviteit bereiken en het terugdringen van 
milieubelastende factoren als resultaat van onze bedrijfsvoering.

‘Global goals en onze vertaling.’
Aqualectra heeft die global goals, die ook voor onze stakeholders belangrijk zijn, 
omgezet naar een duidelijke vertaling waar wij als organisatie stappen in kunnen 
zetten.  Deze manier van omdenken en onze bedrijfsvoering zorgen voor continuïteit 
op de korte én lange termijn en zijn goed voor onze medewerkers en onze omgeving. 
Deze zorg is er al jaren; de laatste jaren komt daar steeds meer zorg en aandacht bij 
voor een milieubewuste manier van werken.

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



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

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

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

Steeds meer diensten worden online aangeboden of met samenwerkings- 
partners in de keten uitgedacht en zorgen daardoor voor de uitdaging in 
het tijdig samenbrengen van keten- en samenwerkingspartners.

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

ECOVADIS 
2021
Aqualectra heeft een bronzen 
medaille ontvangen als 
erkenning voor de prestaties 
op duurzaamheidsgebied! Een 
prachtige prestatie die jaarlijks 
wordt getoetst door Ecovadis. 

Ecovadis is een onafhankelijk 
toetsingsorgaan die middels vele 
vragen en het beoordelen van al 
onze interne beleidsstukken en 
processen een rating toekent.

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

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



Belangrijk onderdeel voor dit materiële thema, met al haar 
doelen en projecten die jaarlijks worden vormgegeven 
om te kunnen verbeteren en vernieuwen, is het monitoren 
van haar eigen bestaansrecht waarbij de volgende KPI’s 
worden gemonitord:

- Verkopen
- Bedrijfsresultaat

VERKOPEN 2021
Ondanks de nog steeds voortwoekerende Corona pandemie en de 
problemen met de materiaal voorziening stegen de verkopen met
2,9% t.o.v. 2020.

FINANCIEEL RESULTAAT  2021
De hogere verkopen zorgden ervoor dat het bruto-resultaat in 2021 
1,7% hoger was dan in 2020. De bedrijfslasten stegen onder andere 
door nieuwe CAO afspraken welke in 2021 effectief werden. Onder aan 
de streep bleef er uiteindelijk een prima resultaat over. De directie van 
Aqualectra dankt iedereen voor de inzet en de geleverd prestaties wat in 
het resultaat over 2021 tot uiting komt! De directie heeft dan ook besloten 
om als blijk van waardering in juli 2022 weer een winstuitkering te doen 
aan het personeel conform de vastgelegde regeling.

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

Wederom hebben we vanwege 
de maatregelen rondom corona 
ervoor gekozen om alleen in 
november een korte presentatie in 
kleine groepjes te geven.

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

THEMA 1
Behoorlijk bestuur

Beschrijving materiële thema (indicator) met doelstelling 
(zie volgende pagina laatste blok) en daaraan gekoppelde 
SDG’s



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

Door periodiek monitoren van geplande overleggen en een 
jaarlijks vastgestelde overlegstructuur, richten we onze 
werktijd zo efficient mogelijk in.

Onze overleggen zijn voor ons een belangrijke manier om 
de PDCA-cycli in de hele organisatie te borgen. Aqualectra 
heeft als doelstelling om het verschil, tussen de vooraf 
geplande structuur en de daadwerkelijke uren, kleiner dan 
10% te houden.

Een goed beeld van onze overlegstructuur, biedt de 
basis van ons gehele jaarplanning en de opgenomen 
jaardoelstellingen.

THEMA 1
Behoorlijk bestuur

CAO 
ONDERHAN-
DELINGEN
In de cao is een clausule 
opgenomen om de verhoging van 
de lonen met zes maanden uit 
te stellen. Aqualectra maakt hier 
geen gebruik van. 

Per 1 juli 2021 zijn alle cao-
salarissen verhoogd met 2,3%. 
Deze loonsverhoging is bij de 
salarisbetaling van oktober 
2021 met terugwerkende kracht 
verwerkt.



Het welzijn is een belangrijk onderdeel binnen 
dit materiële thema. We monitoren dit jaarlijks 
door onze medewerkers te bevragen in een 
medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO)

Aqualectra streeft ernaar om de tevredenheid van de 
werknemers te behouden en waar mogelijk te verbeteren. 

Dit stimuleren we door voldoende kansen te bieden voor 
groei en ontwikkeling. Ook door te luisteren naar de input 
die we krijgen, vanuit de diverse meetmomenten, kunnen 
we invulling geven aan de behoefte.

Ons doel is om het cijfer 7,6 te consolideren. Alle 
opvallende zaken van afgelopen jaar zie je terug in dit 
verslag in de overige (kern)thema’s.

MTO CIJFER
Medewerkers- 
tevredenheidsonderzoek
Aqualectra krijgt een dikke 
voldoende, volgens de resultaten 
van het medewerkers- 
tevredenheidsonderzoek (MTO).
We waarderen Aqualectra al 3 jaar 
op een rij met een 7,6.
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Beschrijving materiële thema (indicator) met doelstelling 
(zie laatste blok) en daaraan gekoppelde SDG’s

THEMA 2
Werkgelegenheid

THEMA 2
Werkgelegenheid

WELZIJN
Een van de belangrijkste factoren 
voor het voortzetten van het 
succes en de continuïteit binnen 
onze organisatie, is het welzijn 
en welbevinden van werknemers 
en tijdelijke arbeidskrachten. 
Het personeelsbeleid binnen 
Aqualectra draait om kennis, 
groei, gezondheid en werkplezier. 
Dit alles binnen een veilige 
omgeving, waar kansen worden 
gecreëerd, werknemers worden 
gemotiveerd en waar een prettige 
samenwerking met wederzijds 
respect voorop staat.

HOE TEVREDEN BIJ JIJ?

HELP AQUALECTRA VERBETEREN



KERSTBORREL
Werken aan teambuilding

Helaas was het vanwege 
coronamaatregelen niet mogelijk 
om gezamenlijk kerst te vieren.

Vanuit de betrokkenheid naar 
de medewerker en tevens de 
betrokkenheid naar de horeca, die 
het niet makkelijk hadden rondom 
de kerst, is er als verrassing een 
kerstborrel voor thuis bedacht.

Een mooi pakket met een mooi 
gebaar van betrokkenheid.

LEEFTIJD
82% van de werknemers is 35 
jaar of ouder, een trend die maar 
moeilijk doorbroken kan worden.

Om vergrijzing tegen te gaan, 
hanteert Aqualectra een actief 
wervingsbeleid. Hiermee 
proberen we jongeren te 
inspireren en te motiveren om 
voor techniek te kiezen. Hiervoor 
stellen we jaarlijks een aantal 
leerwerkplekken beschikbaar. We 
hebben een goede relatie met 
diverse opleiders, zijn zichtbaar 
op de online stagemarkt en leiden 
geïnteresseerden rond.

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

We zien regelmatig dat een 
medewerker zich graag verder 
wil ontwikkelen maar niet zo 
goed weet hoe hij dat aan moet 
pakken. Ook de leidinggevende 
heeft handvatten nodig. Het 
competentieprofiel geeft houvast.

DIGITALISEREN BESTUKKEN
Het archiefsysteem dat bestaat uit foto’s van projecten met klantspecifieke 
eisen wordt stap voor stap gedigitaliseerd. Foto`s waarop te zien is 
hoe diverse componenten geplaatst en gecodeerd moeten worden. 
Leermaterialen en instructies per klant en per leverancier, belangrijke 
informatie voor elke monteur om te kunnen leren hoe het werk uitgevoerd 
moet worden.

Digitaliseren maakt het tonen en opslaan van een foto via een tablet 
makkelijker dan voorheen het geval was. Het werkt tevens makkelijker 
om door foto`s van projecten en informatie over klanten te bladeren, te 
zoeken en op te slaan wat voor de toekomst zorgt dat het borgen van deze 
informatie en haar versiebeheer sneller en toegankelijker maken. 

CORONA-AAN-
PASSINGEN
Elke vierkante millimeter wordt 
benut van de werkplaats en we 
moeten vaak schuiven, passen 
en meten om alles een beetje 
werkbaar te houden. Een uitdaging 
om 1.5 meter afstand te houden. 

Als een chirurg je werk doen, 
handen wassen, mondkapje op 
en met grote precisie allerlei 
componenten plaatsen in een 
te kleine ruimte. We missen 
alleen de assistentie nog die het 
gereedschap aangeeft ;)



KERNTHEMA II
Goed werkgeverschap
Het kernthema ‘Goed 
werkgeverschap’ beschrijft 
de relatie tussen Aqualectra 
en haar medewerkers.’

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

OM ELKAAR 
DENKEN
Vanuit de betrokkenheid 
naar de horeca, die het niet 
makkelijk hadden met alle 
coronamaatregelen heeft 
Aqualectra een take-away diner 
laten bereiden. 

Een mooi pakket met een mooi 
gebaar van betrokkenheid naar 
onze medewerkers en naar de 
horecaondernemer. Samen 
zorgen we voor elkaar!

VERRIJKING 
ARBEIDS-
VOORWAAR-
DEN
werknemersvoordeel via het FME 
lidmaatschap van Aqualectra.

Maandelijks worden er 
aanbiedingen beschikbaar gesteld 
waar de medewerkers van 
Aqualectra gebruik van kunnen 
maken.  Middels een inlog hebben 
werknemers toegang tot dit portaal 
met aanbiedingen. Een verrijking 
van de arbeidsvoorwaarden.

SAMEN STERK
Samenwerken in een team. Bij 
het projectbureau staan ruim 
20 mensen iedere dag aan de 
basis van mooie klantopdrachten. 
Opdrachten van de klant komen 
via projectleiders binnen en 
worden vervolgens voor de 
werkplaats voorbereid door 
engineers.

Samen met een externe opleider 
werken aan het optimaliseren 
van het proces, verbeteren in 
samenwerken of is het samen 
werken? Gezocht naar concrete 
oplossingen, samen sterk.



ONWIKKELINGS- 
GESPREKKEN

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

Belangrijk onderdeel voor dit materiële thema is ruimte 
en budget creëren om te kunnen leren en ontwikkelen.
We monitoren jaarlijks:

- opleidingskosten
- opleidingsuren

Beschrijving materiële thema (indicator) met doelstelling 
(zie volgende pagina laatste blok) en daaraan gekoppelde 
SDG’s

THEMA 5
Opleiding, Onderwijs

DOSIS ELEK-
TROTECHNIEK
De mogelijkheid creëren 
voor medewerkers zonder 
elektrotechnische achtergrond 
om kennis te maken met deze 
boeiende materie. Het was een 
bijzondere uitdaging voor de 
opleider en voor Aqualectra.

Van de 8 deelnemers waren er 
6 dames. Dat is in de techniek 
een uitzondering. Samen leren 
en maatwerk leveren, ook naar 
de medewerkers met deze 
geslaagde interne cursus.



Aqualectra stimuleert de medewerker tot ontwikkeling.
De medewerker wordt gemotiveerd om zelf zijn behoefte in 
kaart te brengen en hier een juiste invulling aan te geven. 
Aqualectra is een technisch bedrijf en heeft zich als doel 
gesteld om minimaal 30% van de opleidingskosten en -uren 
te investeren in het vergroten van technische kennis en 
vaardigheden. 

Ook heeft Aqualectra de doelstelling om elk jaar 2 
nieuwe leerlingen te laten instromen vanuit een BBL-
opleiding (werken & leren). Het is al een moeilijke markt 
om jonge techneuten te vinden, maar het ontbreken van 
studiebeurzen en informatiedagen heeft het nog moeilijker 
gemaakt om potentiele leerlingen te bereiken.
In 2021 zijn er 2 nieuwe leerlingen ingestroomd.

OPLEIDING & 
UREN

Aqualectra stimuleert de 
persoonlijke en vaktechnische 
ontwikkeling van zijn medewerkers. 
Ondanks beperkingen door corona, 
is er ruim 2100 uur besteed aan 
opleidingen en cursussen.

OPLEIDING & 
KOSTEN
Aqualectra heeft een 
bedrijfsopleidingsplan waarin 
diverse doelstellingen worden 
omschreven. In 2021 hebben we 
ruim 90.000 euro uitgegeven aan 
opleidingen (excl. uren).

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

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

THEMA 5
Opleiding, Onderwijs



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

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

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

VERBOD OP DISCRIMINATIE
Een actief beleid op het gebied van preventie

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

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



SAMEN VIEREN
Aqualectra is een sociaal bedrijf 
die het belangrijk vind om samen 
verjaardagen, jubilarissen en 
feestdagen te vieren. 

Door corona hebben we een 
nieuwe weg moeten vinden voor 
het vieren en samen zijn. Deels 
opgelost door de kantine zo in te 
richten dat er voldoende afstand 
kon worden gerealiseerd en deels 
opgelost door bijvoorbeeld het 
sinterklaasfeest te verplaatsen 
naar huis met een cadeautje van 
de Aqualectra sint.

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

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

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 en is 
een brede afspiegeling van de 
organisatie.

November 2021 zijn de OR-
verkiezingen gehouden en dit 
heeft geleid tot een nieuw 7 
koppig OR-team met frisse ideeën 
en ambities.

VEILIG NAAR 
INFORMATIE
Om jouw privacygevoelige 
gegevens beter te beschermen, 
bij het inzien van de loonstrook, is 
er een twee-factor-authenticatie 
ingevoerd. Naast een 
gebruikersnaam en wachtwoord 
dus een extra bevestiging 
noodzakelijk bij het inloggen. 
Wel zo veilig.

Beheer zelf de informatie, 
gegevens en wachtwoorden op 
een veilige manier.



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

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

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

‘Het waarborgen van de kwaliteit van schakel- en besturingspanelen,
ter stimulatie en het behoud van de Paneelbouw- én de maakindustrie
in Nederland, is het motto van de Fedet sectie Paneelbouw.’

Aqualectra heeft ook in 2021 aangetoond te voldoen aan alle aspecten die 
nodig zijn om het Kwaliteitslabel Paneelbouw te mogen voeren. We zijn er 
trots dat wij mogen zeggen dat wij in het bezit zijn van hét Kwaliteitslabel 
Paneelbouw.

GEMEENSCHAP
Aqualectra houdt zich aan de 
van toepassing zijnde wetten en 
regelgeving van het Nederlands 
recht, omtrent veiligheid, 
mensenrechten, privacy, 
arbeidsomstandigheden en 
product. 

Hierdoor wordt ongewenst effect 
op de gemeenschap, binnen de 
invloedssfeer van onze activiteiten, 
geminimaliseerd of zelfs helemaal 
uitgesloten. 



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

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

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

Er is een handelsverbod voor het verkopen van producten die uit de 
handelsvoorraad zijn verkregen voor privégebruik.

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

UKCA
In het Verenigd Koninkrijk wordt 
CE-markering tot eind 2022 nog 
erkend, zolang de Britse en de EU-
regelgeving op elkaar afgestemd 
blijven. Het UKCA-keurmerk (UK 
Conformity Assessment) is het 
nieuwe Britse productkeurmerk dat 
vereist is voor bepaalde producten 
die in Groot-Brittannië (Engeland, 
Wales en Schotland) op de markt 
worden gebracht. Het heeft 
betrekking op de meeste producten 
waar voorheen CE-markering 
vereist was. De voorbereidingen 
hiervoor zullen binnen onze 
systemen getroffen worden. 

CONTINUÏTEIT
Met een sterk team van 
gemotiveerde vakmensen kan 
een middelgroot, technisch 
maakbedrijf heel ver komen. 
Niet voor niets staan bij 
Aqualectra de medewerkers al 
jarenlang op de eerste plek - zij 
maken het bedrijf. Extra opleiding, 
persoonlijke ontwikkeling en 
onderlinge kennisuitwisseling zijn 
er de normaalste gang van zaken. 
“Onze medewerkers zijn onze 
belangrijkste succesfactoren. “ 
De voorbereidingen zijn in 2021 
gestart om de continuïteit voor 
Aqualectra in de toekomst te 
kunnen garanderen.

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

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

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



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

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

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

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

DETAIL
ENGINEERING
Het leveren van verschillende 
lucht- en gasgeïsoleerde 
middenspanning verdeel-
inrichtingen voor de secundaire 
energiedistributie behoort ook tot 
de mogelijkheden bij Aqualectra. 
Tevens kunnen wij voor u detail 
engineering uitvoeren voor 
noodstroom en EMS (Elektrisch 
Management Systemen). Wij 
denken in dit traject met u mee 
en adviseren u bij het ontwerpen 
van distributieschema’s en 
blokschema’s.

LAAG-
SPANNING
Verdeelsystemen

Hoofd- & onderverdeelinrichtingen 
vormen voor Aqualectra een 
belangrijke activiteit en worden 
vakkundig samengesteld in een 
geheel eigen, volledig ingerichte 
werkplaats, compleet met 
koperwerkstraat. Engineering, 
paneelbouw, software en 
elektronica: onze medewerkers 
hebben de opleiding, kennis en 
ervaring om ook van uw project 
een succes te maken!

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

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

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

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



KERNTHEMA V
Consumentenaangelegenheden

KLANTEN ZIJN 
TEVREDEN 7,9
Via de resultaten van ons 
klanttevredenheidsonderzoek, 
krijgen we een mooi beeld over 
onze krachten en onze kansen. 
Een extern bedrijf heeft onze 
klanten benaderd om uit te vragen 
hoe het gaat en waar onze 
kansen tot verbetering liggen. De 
klanten waarderen Aqualectra en 
beseffen dat het werken onder 
tijdsdruk en met uitdagingen om 
materialen tijdig aanwezig te 
krijgen soms zorgt voor ad-hoc 
communicatie.

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

CONTACT 
GAAT ONLINE 
Geen vakbeurs

Om contact te leggen met 
potentiële relaties, was Aqualectra 
jaarlijks terug te vinden op diverse 
vakbeurzen. Jaarlijks namen we 
deel aan de Elektro- en Installatie 
Vakbeurs in Hardenberg. 

Coronamaatregelen hebben ons 
geleerd om meer en meer online 
contact te leggen. Samen met 
onze relaties zijn we lerende 
hierin.



VEILIGHEIDS-
CULTUUR SCL
Aqualectra heeft haar focus ook 
op veilig werken. We beperken 
ons over het algemeen tot lichte 
glij-, snij- en stootincidenten. Om 
dit binnen onze veiligheidscultuur  
dit te meten zijn we een 
certificeringstraject SCL niveau 2, 
light ingegaan.

Het SCL certificaat wordt steeds 
vaker vereist bij aanbestedingen 
en opdrachten voor
(inter)nationale leveranciers.

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

Helaas is er in 2021 een ongeval 
geweest waarbij verzuim is 
ontstaan. Hierdoor is de IF net als 
in 2019 en 2020 niet op 0 blijven 
staan. Er zijn alleen ongevallen 
geweest met licht/klein letsel.

Doelstelling voor komende 
jaren is wederom een IF (Injury 
Frequency) te behalen van 0.

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

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



KERNTHEMA VI
Circulaire economie 
en klimaatverandering

Dit kernthema 
‘circulaire economie en 
klimaatverandering’ geeft de 
gevolgen van de activiteiten 
van Aqualectra weer, rondom 
dit onderwerp. 

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

Er is veel informatie ingewonnen via een van onze 
systeempartners, die aangegeven heeft een totaalpakket te 
kunnen aanbieden voor een energieneutrale bedrijfsvoering. Na 
het leveren van de benodigde informatie bleek dat Aqualectra 
voor deze partijen geen haalbare businesscase is. We bleven 
de mogelijkheden, om dit toch te kunnen realiseren, in de markt 
monitoren.

Aqualectra heeft alle werkplaatsen en kantoren voorzien van 
LED-verlichting. De fine-tuning van het klimaatsysteem heeft 
plaatsgevonden, welke vorig jaar volledig was aangepast 
naar de huidige normen. Samen met het plaatsen van de 
zonnepanelen zijn er grote stappen gezet om eind 2025 een 
energieneutrale bedrijfsvoering te realiseren.

De weg naar zonne-energie is 
gerealiseerd.

De plaatsing van zonnepanelen is in 2021 gerealiseerd. Voor 
Aqualectra was het tevens een natuurlijk moment om actief met 
het Activiteitenbesluit (wetgeving) aan de gang te gaan. Hiervoor 
hebben we onze eigen data ingevoerd in de online portal zodat 
we alle items uit het Activiteitenbesluit kunnen matchen met 
investeringen, procedures en ontwikkelingen.



CO2 UITSTOOT
In 2021 hebben we meer 
gas verbruikt en is er meer 
verkeersbeweging geweest.  
Hierdoor zien we een toename 
van 24% in onze CO2 uitstoot 
ten opzichte van vorig jaar. Ten 
opzichte van de start van het 
reductiebeleid in 2011 hebben 
we 59% reductie gerealiseerd op 
onze jaarlijkse uitstoot. 

Uitstoot 2011: 326 ton CO2
Uitstoot 2020: 105 ton CO2
Uitstoot 2021: 130 ton CO2

AFVAL SCHEIDEN
Door de keuze van duurzaam afvalmanagement kan het transport en 
de verwerking zo efficiënt mogelijk worden ingericht en wordt het milieu 
er zo beperkt mogelijk mee belast. Doordat er steeds meer gescheiden 
wordt ingezameld zien we een afname in de kilo’s ‘ongesorteerd restafval’ 
en een toename in het ‘gesorteerd afval”. In 2015 werd ongeveer 40% 
van het afval gescheiden. In 2021 werd ca. 70% van de afvalstromen 
gescheiden aangeboden ter recycling.

Restafval en papier worden al op het terrein van Aqualectra in daarvoor 
bestemde afvalpersen verzameld. Hiermee worden 
transportbewegingen t.b.v. restafval, papier- en 
kartonverzameling aanzienlijk gereduceerd. In 2021 
is dit samen goed voor 34.000 kg aan gesorteerd 
afval en 14.000 ongesorteerd afval. Alleen door 
duurzaam afvalmanagement is er ruim 28.000 kg 
CO2 uitstoot vermeden. 

ENERGIEVERBRUIK
De besparing van de installatie 
van de LED-verlichting over 
het hele jaar is inmiddels goed 
meetbaar. Er wordt ca. 20% 
minder elektriciteit verbruikt dan 
voor de installatie van LED-
verlichting. Dit komt neer op een 
reductie van ruim 50.000 kWh.
Ook in het gasverbruik op 
Flemingstraat nr. 48 zien we een 
permanente daling van ca. 30%. 
Dit is het resultaat dat te herleiden 
is naar de installatie en afstelling 
van het huidge klimaatsysteem.



PAPERLESS
Aqualectra heeft als doelstelling 
om eind 2025 volledig 
paperless te zijn. Inkomende 
en uitgaande facturen worden 
digitaal verwerkt en elektrische 
schema’s worden niet meer 
standaard tweevoudig afgedrukt. 
Komende periode zullen we 
kijken of het digitaal aanbieden 
van productdocumentatie tot de 
mogelijkheden behoort.

Sinds de start zijn we van  
1.000.000 prints naar 450.000 
prints gegaan, goed op weg naar 
een paperless office.

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

Het waterverbruik over 2021 is in 
lijn der verwachting, 
met 6,6 m3 per 
werknemer ligt het 
verbruik onder het 
gemiddelde (lan-
delijk gemiddelde 
is c.a. 7,5 m3 per 
werknemer, per 
jaar). 

Afbeelding leveranciersbeoordeling



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

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

ROOKVRIJE 
GENERATIE
Stoptober is samen 28 dagen 
niet roken in oktober. Jaarlijks 
stimuleren we medewerkers om 
hieraan mee te doen.

Daarnaast bieden we 
programma’s aan om van het 
roken af te komen. Aqualectra 
zet zich in voor een rookvrije 
generatie.

In 2022 zullen we deze 
doelstelling nog verder uitwerken.

HULP BIJ 
SCHULDEN
Als je financieel fit bent zit 
je beter in je vel en ben je 
lekkerder aan het werk. Voor 
Aqualectra is dit reden genoeg 
om onze medewerkers waar 
mogelijk te helpen om de 
financiële situatie op orde te 
krijgen want uit onderzoek blijkt 
dat 32% van de huishoudens in 
Nederland te maken heeft met 
betalingsachterstanden. 

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

In 2021 heeft Aqualectra de 
volgende goede doelen gesteund:

•Rode Kruis
•’t Praethuys
•Emma Kinderziekenhuis
•Stichting DOES GOED
•Stichting Helpende Hand
•FC Oegstgeest
•Het Beterboek van de Noordwest Ziekenhuisgroep

#WEGWERPVRIJ
Weer een stap maken om samen 
minder afval te produceren, 
samen want alleen dan staan we 
sterk. De overheid stimuleert ons 
om geen wegwerpbekers meer te 
gebruiken. Een mooie stap die we 
omarmen door het invoeren van 
glazen mokken. Eerder hadden 
we al de pet-flesjes vaarwel 
gezegd.
Wegwerpvrij blijft een vast punt 
op de agenda en een werkgroep 
komt regelmatig bij elkaar om zich 
te buigen over de mogelijkheden 
voor Aqualectra.



INVESTERING  2021
In 2021 zijn onder andere investeringen gedaan in extra montagetafels en 
in een kick-off met digitale stations voor de werkplaatsen. Een mooie stap 
om papier te reduceren en het proces met de tijdigheid in doorlooptijd te 
optimaliseren.

In verband met de coronapandemie werd ook een fors bedrag uitgegeven 
aan nieuwe laptops om in te zetten als tijdelijke ‘thuiswerk’ stations. 
We geloven dat we samen kunnen werken binnen onze muren, met 
inachtneming van alle maatregelen, zodat de projecten in onze productie 
afdelingen gerealiseerd kunnen worden. Schermen, handdesinfectie- 
systemen en diverse communicatiemiddelen zijn hiervoor aangeschaft. 

Andere aanschaffingen betroffen onder andere nieuwe ‘high-end’ mobiele 
telefoons, een nieuwe palletstelling voor het magazijn en een verdere 
uitbreiding van het aantal ergonomisch verantwoorde hoog / laag bureaus. 
Ook werd versleten vloerbedekking op enkele kantoren vervangen.

LEVERANCIER
Jaarlijkse evalueren we onze 
grootste leveranciers op 
verschillende punten zoals 
leverbetrouwbaarheid, complete 
leveringen, aantal bezoeken, en 
diverse MVO thema’s.
Deze beoordelingen bespreken 
we vervolgens met de 
leveranciers met als doel de 
leveranciers, te sturen naar 
het gewenste serviceniveau 
dat wij als Aqualectra van onze 
leveranciers verwachten. Elk jaar 
weer een enorme uitdaging!



Niets uit deze uitgave mag worden gedupliceerd, 
gekopieerd of worden geprint zonder schriftelijke
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