JAARVERSLAG
Aqualectra 2016

Niets uit deze uitgave mag worden gedupliceerd,
gekopieerd of worden geprint zonder schriftelijke
toestemming van Aqualectra b.v
Aqualectra b.v.
Flemingstraat 48
1704 SL Heerhugowaard
www.aqualectra.nl

VOORWOORD

KERNTHEMA I

KERNTHEMA II

KERNTHEMA III

KERNTHEMA IV

KERNTHEMA V

KERNTHEMA VI

KERNTHEMA VII

INHOUDSOPGAVE

Arbeidsomstandigheden
en volwaardig werk

Consumenten
aangelegenheden

Tom Stringer

Mensenrechten

Milieu, grondstoﬀen,
energie en emissies

Behoorlijk bestuur

Eerlijk zaken doen

Betrokkenheid bij de
ontwikkeling van de
gemeenschap

VOORWOORD
TOM STRINGER
Algemeen Directeur Aqualectra
Met gepaste trots presenteren wij hiermee de 2e editie van het MVO jaarverslag van Aqualectra. Middels 7 kernthema’s hopen wij u een goed beeld te
geven over het verloop van 2016 voor
ons bedrijf.
Nog steeds ervaren we dat paneelbouw
‘het mooiste vak dat er bestaat’, in
Nederland onder druk staat. Zoals ook
in 2015 zichtbaar was zijn de naweeën
van de crisis nog merkbaar in de markt.
Bedrijven die verantwoordelijk zijn voor
het realiseren van projecten waar panelen voor benodigd zijn, werken nog hard
aan herstel van hun business. Aqualectra vangt dit op door flexibel te zijn
binnen diverse marktsegmenten, samen
te werken met systeempartners en alert
te zijn op het productieproces en de
kosten.
Via deze weg wil ik iedereen in de gehele keten bedanken voor de prettige
samenwerking over 2016.

KERNTHEMA I
BEHOORLIJK BESTUUR

Het kernthema ‘behoorlijk bestuur’, beschrijft algemene en
strategische acties. Aqualectra is ISO 9001:2015 gecertificeerd, de resultaten zijn binnen dit thema volgens deze norm
uitgeschreven.

Aqualectra behoort in Nederland tot de grootste zelfstandige paneelbouwers. Wij ontwerpen, produceren
en leveren elektrische schakel- en besturingspanelen
en - systemen, alsmede hoofd- en onderverdeelinrichtingen voor zeer uiteenlopende branches.
Een optimale kwaliteit van geleverde producten en diensten en klant- en medewerkerstevredenheid is voor ons
onontbeerlijk. Daarom heeft de directie van Aqualectra
grote waarde aan de implementatie, het onderhouden en
verbeteren van ons (kwaliteits)managementsysteem.
Toepassingsgebied
• 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.

HET JAARTHEMA 2016

‘GOED EN OP TIJD’
In het jaar 2016, met voor ons als thema ‘goed en op tijd’, hebben we
hard gewerkt aan diverse interne projecten en het verkrijgen van informatie door middel van interne audits. Vanuit voorgaande directiebeoordeling is gebleken dat het weergeven van de acties en maatregelen niet
alleen schematisch maar ook met beeld bij tekst het geheel makkelijker
leesbaar maakt. Onze systemen en processen worden echter veelal
bijgehouden in ons ERP systeem of in Excel overzichten. Deze zijn voor
veel medewerkers weinig inspirerend om te bekijken. Verder zien we dat
klanten steeds minder bereid zijn om hun mening te geven via ons jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek. De trend in de (particuliere) markt is
veel meer korte termijn peilingen. We zullen ons moeten gaan beraden
over de wijze van uitvragen in 2017.
In 2016 heeft Aqualectra 69 projecten, naast ad-hoc activiteiten, actief
gemanaged om de systemen en processen te verbeteren. Gezien onze
basismethodiek, Lean Manufacturing, zijn alle projecten te herleiden naar
MVO thema’s uit de hoofdgroepen People, Planet en Profit en gericht
op het wegwerken van verspilling. De samenvattingen van de projecten
zijn weergegeven in het register, welke op te roepen is via het KMS. Een
klein aantal projecten zijn doorgezet naar 2017. Deels omdat de prioriteit
laag was, waardoor het doorzetten van dit project mogelijk was, deels
omdat projecten een afhankelijkheid hebben van andere factoren, waar
op dat moment nog geen beeld over was of invulling aan gegeven kon
worden. Vier projecten zijn voortijdig afgebroken of tot nader order onhold gezet.

Aqualectra heeft zich in
2016 als één van de
eerste bedrijven binnen
de paneelbouw gecertificeerd

ISO 9001:2015

KERNTHEMA II
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
EN VOLWAARDIG WERK

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

REGELING FLEXIBELE

WERKEROOSTERS
In voorgaande jaren zijn we meerdere keren geconfronteerd met extreem rustige tijden bij onze opdrachtgevers.
Het gevolg is dat ook wij in die periodes hier met onze
productie op moesten adopteren.
Ons doel is om iedereen zijn baan te laten behouden,
maar tegelijkertijd kunnen we niet anders dan meebewegen met de markt en moeten we dus in staat zijn om op
verschillende tijden verschillende hoeveelheden te produceren. In 2015 hebben we de mogelijkheden onderzocht
om flexibeler om te gaan met werkroosters.
Samen met de ondernemingsraad hebben we een regeling, die rekening houdt met de belangen van zowel werknemer als werkgever, vormgegeven. De regeling flexibele
werkroosters is per 1 januari 2016 ingegaan. Omdat de
bewegingen in de markt vooral directe invloed hebben op
het werkaanbod van productie-gerelateerde afdelingen en
engineering, is deze regeling met name voor deze afdelingen van toepassing.
De regeling is met de ondernemingsraad na een half jaar
geëvalueerd. De flexuren worden dagelijks geregistreerd
waardoor in de praktijk een aantal formulieren en documenten moeten worden aangepast.

TRAINING EN OPLEIDING
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 hun persoonlijke ontwikkeling en 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. Zo hebben we dit jaar wederom
de mogelijkheid voor thuisstudie via Laudius beschikbaar gesteld.

Aqualectra heeft een bedrijfsopleidingsplan waarin diverse doelstellingen
worden omschreven.
Dit opleidingsplan is in 2016
geconcretiseerd met diverse
opleidingen, van thuisstudie
mogelijkheden tot aangeboden
trainingen via onze Aqualectra
Academy.

Sinds vorig jaar zien we een duidelijke verschuiving in de uitgaven: er
wordt verhoudingsgewijs steeds meer geïnvesteerd in trainingen gericht
op het managen van de organisatie, van de processen en van onze medewerkers.
Opleidingskosten 2016 (zonder de kosten van geïnvesteerde uren)
Technische opleidingen				€ 19.600,00
Management- en commerciële opleidingen
€ 18.300,00
Veiligheids- en kwaliteitstrainingen		
€ 9.500,00
Overige opleidingen					
€ 2.300,00
Totale kosten ‘out of pocket’			
€ 49.700,00
Instroom leerlingen
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. Waar we in
2015 nog 2 leerlingen op basis van een leerwerktraject konden aannemen
is dit in 2016 1 BBL leerling geweest op niveau 3. Het totaal van medewerkers met een leerarbeidsovereenkomst staat op 3 en totaal aantal BBL
medewerkers is 8.

Aqualectra Academy

HEFTRUCK TRAINING MET PRAKTIJK
OEFENINGEN OP EIGEN LOCATIE

Personeelsbestand
De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is 43,3 jaar. Vorig jaar was
dat nog 42,5 jaar. De trend is een steeds ouder wordende groep medewerkers. Onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, het aanbieden van ergonomische hulpmiddelen en het aanbieden van ICT oplossingen gericht op het
automatiseren van processen worden steeds belangrijker.
Zoals aangegeven in de marktmonitor over 2016 van de Metalektro zien we
binnen de sector een stijgende leeftijd naar een gemiddelde van 45,7 jaar
maar ook een stijgend gemiddeld opleidingsniveau van de werkende in de
sector. Ook bij Aqualectra is verjongen lastig, het aantal jongeren dat voor
de techniek kiest loopt nog steeds terug.

DUURZAAM PERSONEELSBELEID
Duurzaam personeelsbeleid is een container begrip, iedereen verstaat er iets anders onder. Voor Aqualectra betekent
duurzaam personeelsbeleid, het hebben en houden van
competent personeel, gemotiveerd, gezond (zowel mentaal
als fysiek) en flexibel inzetbaar.
In 2016 hebben we 5 jubilarissen met een dienstverband van
25 jaar gehad en zoals gebruikelijk zijn deze in het zonnetje
gezet. We kennen bij Aqualectra lange dienstverbanden, zo
is 40% langer dan 15 jaar in dienst.
Korter dan 5 jaar
5 tot 10 jaar		
10 tot 15 jaar		
15 tot 20 jaar		
Langer dan 20 jaar

28%
17%
15%
19%
21%

MEDEWERKERS
van Aqualectra zijn tevreden en waarderen
Aqualectra met een

7,4

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDONDERZOEK
Onze medewerkers hebben de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan
een medewerkerstevredenheidonderzoek. Vorig jaar scoorde Aqualectra als
werkgever een 7,4. Er is destijds door een medewerker een 10 gegeven als
hoogste cijfer en als laatste cijfer een 4. Dit jaar scoort Aqualectra wederom
een 7,4. Er is dit jaar als hoogste cijfer wederom een 10 gegeven door een
medewerker, het laagst toegekende cijfer door een medewerker was nu een
5.
De performance van de ICT- en Inkoop afdelingen zijn ook in het MTO bevraagd, hieruit zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen die opgenomen zijn in het teamoverleg van de desbetreffende afdelingen.
Een aantal vragen ging over het medewerkersportaal. Een kleine groep van
onze medewerkers geeft aan dit nu te gebruiken. Het overgrote deel was
onvoldoende op de hoogte dat dit portaal beschikbaar is, heeft geen inloggegevens of behoefte aan informatie thuis. Informatie die onze medewerkers
graag terug willen zien zijn bedrijfsmededelingen, link naar de salarisstrook
en CAO informatie. Bijna niemand mist functies in dit portaal. Dit komt omdat
slechts weinigen gebruik maken van het portaal en degene die onbekend zijn
met de inhoud aangeven niets te missen.
Ons personeelsblad, de Aqualectura, wordt door het overgrote deel van onze
medewerkers helemaal of deels gelezen. Het thuisfront leest ook mee maar
in mindere mate. Van het thuisfront geeft 26% aan alles of enkele rubrieken
te lezen. De rubrieken die het meeste gelezen worden zijn: de foto’s op de
achterzijde, de ingezonden foto en het artikel van de directeur. Het overgrote deel van onze medewerkers blijft het liefste de Aqualectura per post
ontvangen. 34% geeft aan hem het liefst per mail te ontvangen. Een kleine
meerderheid wil daarnaast ook weer de verkorte versie van het jaarverslag
ontvangen bij de Aqualectura in 2017. We zullen dan ook gehoor geven aan
deze wens door het 2e exemplaar van de Aqualectura aan te vullen met een
sociaal jaarverslag.

COMMUNICATIE ZORGT VOOR VERBETERING
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 uren gebruikt aan overleg
2015: 7429 uren gebruikt aan overleg
2016: 9384 uren gebruikt aan overleg
Voor 2017 is er bewust naar de overleguren gekeken wat een begroting
van 6197 uur opleverde welke is ingepland. We monitoren deze uren per
kwartaal en waar nodig stellen we de begroting bij.w

Waar mensen werken, kan ziekteverzuim voorkomen
Het ziekteverzuim is in 2016 met 3,3% behoorlijk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. We zitten op het
niveau van 2012. Al jaren ligt ons ziekteverzuim lager
dan het gemiddelde binnen onze branche metaal/elektro
in Nederland. Het gemiddelde ziekteverzuimcijfer (bron
CBS) over 2016 is 4%. Dit betekend dat wij 0.7 % lager
verzuim hebben dan het landelijk gemiddelde.
De meldingsfrequentie is het afgelopen met 1,0 wel gelijk gebleven. Dit betekent dat een medewerker zich in
het afgelopen jaar gemiddeld 1,0 keer heeft ziek gemeld.
Vergeleken 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.

VEILIGHEID, GEZONDHEID & WELZIJN
VAN ONS PERSONEEL IS BELANGRIJK
Als directie van Aqualectra dragen wij de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de veiligheid van ons personeel. Het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGM) wordt door de directie gevoerd
als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en voldoet ten minste aan de
wettelijke eisen, voortvloeiend uit de Nederlandse wetgeving, eisen gesteld
in de VGM checklist aannemers niveau VCA* en eisen gesteld in het MVO P
certificaat niveau 3.

AQUALECTRA IS VCA* GECERTIFICEERD

HET NUT VAN
ZIT-STATAFELS
We zijn begonnen om de eerste kantoorwerkplekken in te
richten met zit-statafels. Dit doen wij niet zonder reden.
De aanschaf van deze zit-statafel is vooral preventief, alhoewel het gebruik bij sommige ook een correctief karakter heeft.

We worden met het bedrijf ieder jaar ook weer een jaar
ouder. Dit is fijn, want de kennis blijft behouden, maar dan
moeten we wel aan het werk blijven. Uit ons onderzoek is
gebleken dat RSI- en andere lichamelijke klachten onder
de gebruikers van een zit-statafel afnemen ten opzichte van een traditionele werkplek, waarbij de gehele dag
gezeten wordt.

KOM IN ACTIE VOOR

STICHTING SEMMY!

Het ontbreken van een kans op genezing voor kinderen met kanker in
de hersenstam is niet acceptabel, veel en goed onderzoek doen is de
manier om dat te veranderen.
MBC de NoordBikers heeft om geld in te zamelen, een uitdagend parcours
uitgezet, in het heuvelachtige bos van de Noordwijkse duinen, waaraan
Aqualectra met een enthousiast team heeft meegedaan. Wij vinden dat
maatschappelijk verantwoord ondernemen tastbaar en functioneel moet
zijn, zie ook onze MVO intentie en projecten op onze website.

WANDELEN VAN DE DAM TOT DAM
Met uitgebreide verzorgingsposten en divers amusement
langs de afwisselende routes staat de Dam tot Dam
wandeltocht garant voor een gezellig dagje wandelen van
Amsterdam naar Zaandam. Ieder jaar wandelen we met
een groep zo’n 20-27 km.

Wandelen is gezond, dat weten we allemaal en heel
laagdrempelig. Als we dagelijks een half uurtje wandelen
is dat heilzaam voor onze conditie, ons lichaamsgewicht,
ons hart, onze bloedvaten, longen, botten, spieren, rug en
hersenen. Ook ons humeur en gevoel van welbevinden en
geluk worden er beter van. Wandelen is ook vele malen
gezonder dan kort, intensief bewegen. Dus motiveren wij
ieder jaar onze collega’s ‘trek je wandelschoenen aan en
loop mee met het eerstvolgende wandelevenement!’

FINANCIEEL RESULTAAT
De directie van Aqualectra is tevreden het het bedrijfsresultaat, ondanks
de daling hiervan met 26%. Aqualectra is nog steeds een financieel gezond bedrijf met een degelijke solvabiliteit. Mede door de samenwerking
met leveranciers kunnen wij een positief resultaat realiseren. Door de
concurrentie en overcapaciteit in onze markt is de brutomarge gedaald.
Om positieve resultaten te kunnen blijven boeken moeten wij zo efficient
mogelijk werken. Het realiseren van de begrootte marge en bijdrage per
uur is hierbij heel belangrijk.
In 2016 hebben wij geinvesteerd in multifunctionele printer, nieuwe testpalen en in hoogte verstelbare bureaus. Tablets zijn gekocht om digitale
urenregistratie in de werkplaatsen mogelijk te maken. Daarnaast hebben
wij rapportages digitaal beschikbaar gesteld zodat we weer een stap gezet hebben naar een paperless office.

HOGERE VERKOPEN

BIJ HVAC
De verkopen zijn met 3% gestegen ten opzichte van
2015. Hogere verkopen zijn gerealiseerd bij HVAC +37%,
Utiliteit +18%, Automatisering +14% en Assemblage
+13%. Total solution wordt gevormd door de afdelingen
Automatisering, Service & Onderhoud, Elektronica en
Added Value. OEM bestaat uit de afdelingen Besturingstechniek, HVAC en Assemblage.

KERNTHEMA III
MENSENRECHTEN

Het kernthema ‘mensenrechten’ beschrijft de manier
waarop Aqualectra waarborgt dat mensenrechten worden
gerespecteerd.

GEDRAGSCODE LEVERANCIERS
De ‘Gedragscode voor leveranciers’ van Aqualectra omschrijft
de voornaamste principes die van belang zijn bij de uitvoering
van uw activiteiten als een 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.
Activiteiten worden uitgevoerd met zorg en respect voor mens
en milieu en u streeft naar continue verbetering op dit gebied.
LEVERANCIER
• 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.

LEVERANCIERSEVALUATIE
De betrokkenheid van onze leveranciers is groot,
worden steeds meer systeempartners en
samenwerkingspartners. Samen kunnen we, in het
binnenhalen van een opdracht het verschil maken.
Voor het onderdeel profit binnen het MVO, is dit
een belangrijke ontwikkeling. De top 10 van onze
leveranciers wordt jaarlijks geëvalueerd.
VEILIGHEID VOOR EIGEN PERSONEEL

EN VOOR ONZE BEZOEKERS
Het borgen van de veiligheid is erg belangrijk. Jaarlijks
houden we oefeningen gericht op ontruiming en calamiteiten. Het BHV team is samen met de EHBO’ers belast
met het borgen van de veiligheid en het welzijn van ons
personeel en onze bezoekers.
Naast oefeningen wordt er door het BHV team ook jaarlijks een risicoaudit gehouden. De panden van Aqualectra worden systematisch doorgelopen. De auditinformatie geeft input aan het bijstellen van onze RI&E.
Mocht je bij Aqualectra komen werken dan krijg je een
uitgebreide VGM instructie en weet je wie je kunt aanspreken op het gebied van dit onderwerp.

DE ONDERNEMINGSRAAD VAN AQUALECTRA
Rond het jaar 1900 werd onderkend dat de invloed van de werkgever op
het leven van hun werknemers steeds groter werd, waardoor een onbalans
ontstond. Dit leidde tot een maatschappelijke discussie en uiteindelijk tot
de wet op de ondernemingsraden (WOR), in de jaren 50. In deze wet is
formeel weergegeven welke invloed werknemers kunnen en mogen uitoefenen op het (personele) bedrijfsbeleid. Een belangrijk praktijkvoorbeeld bij
Aqualectra is de ontwikkeling van de ‘regeling flexibel werkrooster’ welke
in de afgelopen jaren gestalte heeft gekregen. Andere rechten die in de
WOR nader worden toegelicht zijn het recht op informatie, het adviesrecht
en het initiatiefrecht.
De ondernemingsraad is een autonoom orgaan binnen Aqualectra en kan
ook zelfstandig adviezen geven aan de directie en instemmen met voorstellen van de directie. Voor ingrijpende zaken kan ook eerst de achterban worden geraadpleegd. De achterban kan ook ideeen of voorstellen ter behandeling aandragen bij de OR. Dit is in de afgelopen periode echter slechts
sporadisch voorgekomen (zie grafiek).
De huidige OR is gekozen in 2013, wat betekend dat er in 2017 weer verkiezingen zullen zijn. In principe kan iedere werknemer van Aqualectra die
(op de dag van verkiezing), minimaal een jaar in vaste dienst zich kandidaat stellen als lid van de OR. Als lid van de OR voer je periodiek overleg
met de directie die in dit overleg onder andere toelichting geeft op de gerealiseerde resultaten, toekomstig beleid en voorgenomen investeringen.
Andere zaken die in de afgelopen periode tijdens dit overleg aan de orde
zijn gekomen zijn bijvoorbeeld zaken als digitalisering (personeelsdossier
en loonstrook), veiligheid, updates van het personeelshandboek, richtlijnen
voor het gebruik van ‘nieuwe’ media, diverse verlofvormen, en de regeling
ongewenst gedrag (één lid van de OR neemt in voorkomende gevallen,
samen met de personeelsmanager en een externe mediator van de ARBO-dienst plaats in de vertrouwenscommissie).

DOELEN STELLEN EN SUCCESSEN DELEN
Jaarlijks worden er vooroverleggen gehouden om de
strategische doelstelling te vertalen naar tactisch- en
operationeel niveau. Budgetten en projectthema’s
worden op deze manier vastgesteld. Vanuit het management presenteren wij deze resultaten middels
een budget- en jaarpresentatie waar de gehele organisatie bij aanwezig is .
Het delen van successen is voor ons heel belangrijk.
Daarnaast zijn we transparant over onze bedrijfsvoering,
dit jaarverslag is daar een onderdeel van. Iedere 2 jaar
werken we ons register bij waarin een communicatiematrix is opgenomen zodat we goed en tijdig kunnen communiceren naar al onze stakeholders. Onze medewerkers
zijn hierin natuurlijk naast onze klanten en leveranciers,
hele belangrijke stakeholders.

PROCEDURE
ONGEWENST GEDRAG
Binnen ons bedrijf wordt agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten en ander ongewenst gedrag - op welk niveau dan ook – niet geaccepteerd. Om ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden hebben we
een procedure opgesteld, waarin staat uitgelegd wat we precies onder ongewenst gedrag verstaan en wat je kunt doen als je ermee te maken krijgt.
Onze personeelsmanager is tevens onze vertrouwenspersoon en zal medewerkers die een melding doen over ongewenst gedrag bijstaan, begeleiden
en adviseren. In overleg en met toestemming van de melder zal er een onderzoek plaatsvinden en wordt geprobeerd om tot een oplossing van het probleem te komen.
Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met de informatie, onze vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Het kan voorkomen dat een
probleem zo groot is dat de situatie vanuit de rol als vertrouwenspersoon niet
opgelost kan worden. In dat geval zal onze vertrouwenspersoon de melder
adviseren om een officiële klacht in te dienen.
Om ervoor te zorgen dat een klacht over ongewenst gedrag goed en objectief
wordt behandeld, wordt er een klachtencommissie aangesteld. Hierin zitten
de bedrijfsarts, een lid van de ondernemingsraad en de vertrouwenspersoon.
In de procedure ongewenst gedrag is vastgelegd hoe de klachtencommissie werkt. De procedure ongewenst gedrag is in 2016 goedgekeurd door de
ondernemingsraad. We gaan er vanuit dat we met het opstellen van richtlijnen
en deze procedure weer een stapje dichter in de buurt komen van een klimaat
waarin ongewenst gedrag gewoon bespreekbaar is.

RESPECTLOOS ZIJN IS NIET NODIG, TOCH?
Aqualectra krijgt een 7,4 van haar medewerkers. Een prachtig resultaat
waar we samen hard aan werken. Helaas zijn er collega’s die zich niet
prettig voelen bij ons. Dit aantal is gegroeid ten opzicht van vorig jaar. 3%
ervaart discriminatie, 3% wordt gepest, 11% geeft aan respectloos behandeld te worden en 1% ervaart agressie. Samen kunnen we deze ontwikkeling omkeren door aandacht te geven aan elkaar en begrip te tonen voor
elkaars werk en inzet.
Ieder jaar brengen we onderwerpen zoals ons zero tolerance beleid maar
ook successen en ontwikkelingen om ons heen onder de aandacht in ons
personeelsblad de Aqualectura. Een goed gelezen magazine die zelfs onze
gepensioneerde medewerkers nog stees graag op de mat zien liggen.w

INFORMATIEBEVEILIGING

IS EEN TAAK VAN ONS ALLEMAAL
Vandaag de dag is het heel normaal dat we toegang
hebben tot informatie. We hebben vele uitdagingen die
dagelijks zorgen voor een bron aan informatie maar
ook risico’s met betrekking tot beveiliging, opslag en het
verwerken ervan. Denk aan informatie die we kunnen
ontvangen via mail, internet en via social media, share
programma’s, maar ook via een document of mondeling
tijdens onderlinge gesprekken of door de telefoon.
We hebben diverse (technische) maatregelen, richtlijnen
en beleid vormgegeven voor het beveiligen van informatie maar het valt en staat met het opvolgen en respecteren ervan. Sta eens een moment stil bij de informatie die
je ontvangen hebt en gaat verwerken. Is het informatie
die beschikbaar moet blijven, waar laat ik deze informatie, hoe beveilig ik het en wat zijn de risico’s van mijn
handelen hierin?
Het (veilig) delen van data en daarmee verdere digitalisering wordt steeds belangrijker, intern maar zeker ook
extern met onze klanten, leveranciers en ketenpartners.
In samenwerking met onze ICT-systeempartner hebben we aanpassingen gedaan aan onze infrastructuur.
Met een forse uitbreiding op onze opslagmogelijkheid,
de inrichting volgens de laatste inzichten en een nieuw
back-up systeem is data nog sneller beschikbaar en te
restoren dan voorheen, wat voordelen oplevert binnen
onze systemen en processen, nu maar zeker ook in de
nabije toekomst.

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.

INVLOED DOOR HARD WERKEN
Aqualectra is niet direct betrokken bij politieke partijen of politieke lobbygroepen en spreekt hierover ook geen voor- of afkeur uit. Indirect zou
Aqualectra wel invloed kunnen uitoefenen op politieke partijen en lobbygroepen in de vorm van het lidmaatschappen, werkgroepen etc.
Voorbeelden van (niet politieke ) partijen waar Aqualectra deel uit van maakt:
•
•
•
•
•
•
•

Fedet lid en in werkgroep instroom in de techniek
FME lid. Mede oprichter branche vereniging Federatie paneelbouw
Voorzitter Noord-Hollandse E-sociëteit (installateurs vereniging)
Lid van Normcommissie NEC 121, o.a. NEN-EN 61439
Lid van Lean Noord-Holland
Lid Bedrijfskring Heerhugowaard
Ambassadeur Smart Industry

Klachten zijn de input voor verbeteringen
Het woord ‘klacht’ is vaak een zwaar beladen woord, en vaak 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 lossen wij deze op.
In 2016 waren dit 23 geregistreerde klachten, dit zijn er 2 minder
dan in 2015. Via ons ERP systeem monitoren wij deze zodat we
mogelijke trends kunnen ontdekken en natuurlijk of een klacht
naar tevredenheid is afgehandeld.

KLANTTEVREDENHEIDONDERZOEK
Een trend die wij hebben vastgesteld is dat er steeds
minder interesse is vanuit de stakeholdergroep klanten
om mee te werken aan een klanttevredenheidonderzoek. Ondanks de reminders is de respons rond de 20%
historisch laag te nomen.
De klanten, die meegewerkt hebben aan het onderzoek,
geven aan onze producten en diensten te kennen. Het
meest bekend waren ze met besturingskasten en verdeelsystemen, wat zou kunnen duiden dat de klanten die
meegewerkt hebben aan dit onderzoek voornamelijk uit
dit marktsegment vandaan komen.
Er is een tevredenheid over het offertetraject met als cijfer een 7,8. Belangrijk hierin is de waardering voor onze
deskundigheid, het meedenken, aanvullende adviezen
en de bereikbaarheid van onze projectleiders.
Aqualectra is een betrouwbare partner en komt professioneel over bij de ondervraagde klanten. We zijn
transparant over de voortgang van een project, geven
een goede ondersteuning en de logistieke afhandeling is
prima. Gemiddeld wordt er voor de dienstverlening van
Aqualectra een 7.3 als cijfer gegeven.
Gemiddeld waardeert de klant Aqualectra als leverancier, dienstverlener en kennispartner met een 7.9 als
eindcijfer.
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er op het
gebied van tekenwerk nog kansen zijn zodat we nog
beter kunnen aanluiten aan de behoefte van de klant.

INTEGER HANDELEN
‘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.
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 en er is in de bepalingen opgenomen dat medewerkers van Aqualectra zich niet schuldig mogen 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.

Missie

‘Aqualectra draagt als vooraanstaand en allround
paneelbouwer, met haar expertise, producten &
diensten bij aan het succes en de continuïteit van
haar relaties, waarbij verantwoord- en 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.

KERNTHEMA V

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

SCHERMKRANT NIEUWE STIJL

De oude systemen waren aan vervanging toe, echter toen
de oude schermen waren verwijdert merkten we pas hoe
belangrijk dee manier van informatieoverdracht was.
Regelmatig werd er gevraagd wanneer de nieuwe schermen zouden worden opgehangen. De techniek en de
schermkrant zijn inmiddels volledig vernieuwd en begin
2017 in gebruik genomen.
De schermkrant nieuwe stijl heeft 2 verschillende versies.
Bij de receptie en in de wachtruimte hangt een andere
lay-out dan in de werkplaatsen en de kantine. Onze bezoekers zien nu informatie wat voor hun interessant is.
De informatie welke getoond wordt is uitgevraagd begin
2016 onder onze stakelhoders en leidraad geworden voor
het ontwerp. Belangrijk om te weten is dat bijna al onze
getoonde informatie vanuit onze ERP koppeling getoond
wordt. We hebben dus zelf invloed op de getoonde informatie.
Het complete programma is in eigen beheer geschreven,
wat een extreme flexibiliteit geeft tegen geringe kosten.
We hebben op deze manier de mogelijkheid om datgene
te tonen waar ook vraag naar is zoals verjaardagen, bezoekersinformatie, foto’s van projecten, het menu van de
dag en wie er wel of juist niet aanwezig is vandaag.
Natuurlijk heeft is de lay-out aangepast aan onze nieuwe
huisstijl, de schermen zijn op logische plaatsen opgehangen binnen onze panden aan de Flemingstraat 23, 25
en 48. Verder is de schermkrant ook op te roepen via de
desktop.

INSTALLATIE VAKBEURS &
BEURS ELEKTROTECHNIEK
TE HARDENBERG 2016
Deels is een beurs gericht op relatiemanagement, maar zeker ook een
manier om potentiele klanten een
beeld te geven dat wij ook voor hun
een niet meer weg te denken bijdrage
kunnen leveren aan hun succes.

VOORZITTER

VAN DE FEDERATIE PANEELBOUW
Aqualectra wil zich actief bezighouden met de ontwikkeling van de paneelbouw in Nederland. Als bouwer van schakel- en besturingspanelen
hebben wij ons daarom aangesloten bij de Federatie Elektrotechniek
(fedet) en meer specifiek de Federatie Paneelbouw. Dit platform is voornemens de branche te ondersteunen in het uitzetten van richtlijnen voor
het stimuleren en verbeteren van kwaliteit, kennisvergaring, innovatie,
normeringen en opleidingen.
De visie van de Federatie Paneelbouw luidt: ‘Het waarborgen van de
kwaliteit van schakel- en besturingspanelen ter stimulatie en het behoud
van de paneelbouw- en de maakindustrie in Nederland.’

KWALITEIT IS DE GEWOONSTE ZAAK
Het leveren van topkwaliteit is in de huidige maatschappij de gewoonste zaak van de wereld. Om de kwaliteit van onze producten
en diensten op hoog niveau te houden is er een reeks aan stappen
en maatregelen die Aqualectra heeft ondernonmen, het is inmiddels
onderdeel van onze dagelijkse disiplines.
De borging van de kwaliteit is weergegeven in een managementsysteem. Deze wordt op kritische punten bewaakt door de systeem- &
procesmanager, tevens MT lid en directievertegenwoordiger. Ze
wordt daarbij ondersteund door de kwaliteits overleg groep (KOG)
die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het auditprogramma,
het aandragen van verbeterpunten en beoordeling van klachten.

KERNTHEMA VI
MILIEU, GRONDSTOFFEN,
ENERGIE EN EMISSIES

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

ENERGIENEUTRALE
BEDRIJFSVOERING
Aqualectra heeft zich ten doel gesteld om eind 2025
energieneutraal te produceren. Om dit plan te kunnen
realiseren is het van groot belang in kaart te brengen wat
deze term eigenlijk behelst. 2016 stond in het teken van
het maken van een plan van aanpak, deze werd vormgegeven als stageopdracht voor een examenkandidaat op
HBO niveau. Het bleek een lastige opgave..
Deze opdracht is ingevuld middels een stagiair van de
opleidingsrichting technische bedrijfskunde van InHolland.
De stageopdracht lijkt lastig te vatten in een plan, ondanks zijn ervaring van andere MVO opdrachten uit het
verleden. Buiten de kaders denken is bij deze opdracht de
grootste uitdaging.
Er is veel informatie ingewonnen via een van onze systeempartners die aangeven een totaalpakket te kunnen
aanbieden voor een energieneutrale bedrijfsvoering. Na
het levern van de benodigde informatie blijkt dat Aqualectra voor deze partij geen haalbare businesscase is. We
zullen dit project en de mogelijkheden in de markt monitoren.
Voor 2017 hebben we het optimaliseren en/ of vervangen
van ons klimaatbeheersysteem als doelstelling opgenomen aangezien onze huidige systemeen lastig op elkaar
af te stemmen zijn qua werking. We zullen kijken naar de
mogelijkheden voor vervanging van de CV-ketels en het
gebouwbeheersysteem.

DOELSTELLING BEHAALD
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. Het betreft de indirecte emissies
die betrekking hebben op het elektriciteitsverbruik, de zakelijke vliegreizen en het zakelijk verkeer met privéauto’s.
Binnen scope III zijn overige indirecte emissies opgenomen, die het gevolg zijn van onze activiteiten, maar voortkomen uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf, zijn noch onder het beheer van het bedrijf vallen.
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.
Ten opzichte van het basisjaar 2011 hebben we inmiddels ongeveer
45% gereduceerd in onze jaarlijkse CO2-uitstoot. Dit komt neer op ruim
450.000 kg CO2-uitstoot waar het milieu niet mee belast is.
Binnen scope I is totaal een reductie van 12.7 ton CO2-gereduceerd ten
opzichte van 2015, dit is een gerealiseerde reductie van 9,4%.
Binnen scope II is totaal een toename van 6.3 ton CO2-ontstaan ten opzichte van 2015, dit is komt neer op een toename van 38,4%.
Totaal hebben we als resultaat een reductie van 4.2% ten opzichte van
2015.
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 4.2%, de doelstelling voor 2016 weten te realiseren. In vergelijking met het basisjaar 2011, heeft Aqualectra een reductie van ongeveer
45% weten te behalen, wat volledig te danken is aan haar beleidsvoering.

LEASEAUTO’S (Scope I)
25% minder verkeersbewegingen in deze categorie. De grootste
oorzaak voor deze daling is te zien in de projectmatige verkeersbewegingen waar ruim 40% minder kilometers is gemaakt.
HUURAUTO’S (Scope I)
In 2016 is vaker voor de huurauto gekozen. Ten opzichte van 2015
is dit ongeveer 20% meer. Hierdoor zijn er meer verkeersbewegingen geweest dan in 2015.
VERWARMING GEBOUWEN (Scope I)
Door een beperking in ons klimaatbeheersysteem is er zowel in
2015 als in 2016 een deels handmatige beheersing van het klimaat
uitgevoerd. In tegenstelling met 2015 is er voor 2016 als resultaat
een toename van 10% in uitstoot terug te zien.

ELEKTRICITEIT (Scope II)
De groei in 2016 met een totaal verbruik van elektriciteit op 270.000
kWh wordt voornamelijk veroorzaakt door de Flemingstraat 48.
ZAKELIJK VLIEGVERKEER (Scope II)
In 2016 is er een grote toename via vliegverkeer waargenomen.
Waar in de afgelopen jaren 1500 zakelijke kilometers normaal was,
is er in 2016 ruim 30.000 kilometer zakelijk vliegverkeer afgelegd.
De uitstoot is toegenomen naar 5,9 ton CO2
ZAKELIJK VERKEER PRIVE AUTO’S (Scope II)
Ondanks de maatregelen is er een toename zichtbaar van ruim
20%. De privé auto is echter zuiniger en milieuvriendelijker geworden, zien we dat de uitstoot niet evenredig is gestegen. De uitstoot
is ten opzichte van 2015 met ongeveer 12% gestegen.

NEDERLAND CO2

NEUTRAAL

Aqualectra volgt 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 en 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.
Vanuit de zoektocht naar inspiratie en gelijkgestemden, heeft Aqualectra
de stap gezet om zich aan te sluiten bij het platform ‘Nederland CO2 Neutraal’
Vanuit de behoefte om onze kennis te vergroten en te delen op het gebied van CO2-reductie, hoopt Aqualectra via dit initiatief haar beleid op
het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie te kunnen optimaliseren.
Mede door de praktijkvoorbeelden en ontwikkelingen, kunnen wij inspiratie
opdoen bij en waar mogelijk andere deelnemers inspireren.
Stichting Nederland CO2 Neutraal heeft als doel bedrijven en organisaties
te stimuleren en te ondersteunen om toe te groeien naar een klimaatneutrale onderneming. Dit doet ze omdat ze erin gelooft dat we op deze
manier een betere toekomst kunnen creëren voor nu, maar zeker ook
voor later. Ze gaat voor schonere bedrijven en minder afhankelijkheid van
fossiele brandstoffen.

WATERVERBRUIK STABIEL
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 2016 is in
de lijn der verwachtingen, met 5,1 m3 per werknemer 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.

FOLLOW-ME TO PAPERLESS
Het papierverbruik binnen onze organisatie vindt voornamelijk plaats in de
vorm van print-outs en kopieën op de kantoren. Met de introductie van het
FolowMe-printsysteem wordt de gebruiker ook gestimuleerd om bewuster
om te gaan met het printen. Inmiddels kunnen we voor 2016 al concluderen
dat dit een positief effect heeft gehad op de hoeveelheid printjes die gemaakt
zijn. In 2016 is een zichtbare reductie in printjes, van ongeveer 8,5% gerealiseerd. Dit komt neer op het voorkomen van ongeveer 80.000 printjes op
jaarbasis. Doelstelling voor 2025 is paperless.
Halverwege 2016 hebben we de 20 Kyocera multifunctionals vervangen door
12 Konica Minolta machines met het FolowMe-printsysteem. Printopdrachten
worden door de server in en wachtrij geplaatst. De gebruiker bepaald door
zijn activatie op de machine wanneer en op welke machine de opdrachten
moeten worden afgedrukt, op deze manier kunnen er geen opdrachten kwijt
raken, is je opdracht beveiligd en kunnen we het printgedrag monitoren en
waar nodig bijsturen.

HET NIEUWE RIJDEN
Het brandstofverbruik wordt in belangrijke mate bepaald door de
manier waarop je als automobilist met je auto omgaat. Door net
een beetje anders te rijden dan je gewend bent, kun je tot wel 20%
op het brandstofverbruik besparen. De gemiddelde besparing is
ongeveer 10%. Dat levert niet alleen financieel voordeel op, maar
ook een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen.
Daarnaast draagt Het Nieuwe Rijden bij aan grotere verkeersveiligheid, meer rijcomfort en vermindert het schade en onderhoud aan
je auto of voertuig.

HET BEGINT BIJ

BEWUSTWORDING
Of het nu gaat om het veranderen van je leefstijl, je manier van
werken of je rijgedrag, het begint altijd met bewustwording. Om
bewustwording te stimuleren en daarmee het rijgedrag van onze
medewerkers positief te beïnvloeden, heeft Aqualectra een inspiratie sessie georganiseerd in samenwerking met Autorijschool
Langedijk.
Dit was een vrijwillige bijeenkomst, je kon je hier op inschrijven
en omdat het veranderen van je rijgedrag niet alleen voordelen
heeft voor je veiligheid maar zeker ook voor je portemonnee was
het een druk bezochte bijeenkomst, die positief werd ervaren.

KERNTHEMA VI
BETROKKENHEID BIJ EN ONTWIKKELING GEMEENSCHAP

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

DUURZAAM PERSONEEELSBELEID
Dit betekent, investeren in medewerkers zodat zij langer
producttief, gezond, gemotiveerd en betrokken blijven.
Bijvoorbeeld door: boien en binden, ontwikkelen en opleiden, coachen in plaats van managen en het bieden van
ergonische oplossingen.
Dit onderwerp spreekt aan bij veel organiaties. Aqualectra
zet regelmatig haar deuren open voor diverse groepen
geinteresseerden. 85- 100 personen die ons prachtige
bedrijf komen bezoeken is geen uitzondering op bijeenkomsten met dit onderwerp.
Een duurzaam personeelsbeleid richt zich op jong en oud
en houdt zoveel mogelijk rekening met de specifieke omstandigheden en wensen van het personeel, afhankelijk
van hun levensfase en loopbaan. Wij geloven dat een intrensieke motivatie om beleid te voeren goed werkt. Voor
Aqualectra betekend duurzaam personeelsbeleid, het
hebben en houden van competent, gemotiveerd, gezond
(zowel mentaal als fysiek) en flexibel inzetbaar personeel.
Vanuit de overheid wordt de druk voor het voeren van
een passend beleid nog verder opgevoerd met het feit
dat deze zicht ten doel heeft gesteld dat in 2020 48% van
de 55- tot 65 jarige een betaalde baan heeft. Maatregelen
o het gebied van ouderenbeleid zoals VUT, prepensioen
en bijvoorbeeld de wet WIA leggen de lat hoog voor het
bedrijfsleven en haar medewerkers. Organisaties moeten
hun medewerkers immers langer - vitaal, gemotiveerd en
productief - kunnen laten doorwerken. Ook hiervoor is het
voeren van een duurzaam personeelsbeleid van belang.

