INTENTIEVERKLARING EN BELEID
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
In april 2011 is er vanuit de directie, namens Aqualectra b.v een intentieverklaring
maatschappelijk verantwoord ondernemen uitgesproken. Deze is vervolgens bijgesteld in
juni 2013 om een concretere invulling te kunnen geven aan het onderdeel Planet en zich te
certificeren voor de CO2 prestatieladder niveau 3. Gezien de ontwikkelingen in de markt, de
wens van de organisatie om haar missie te concretiseren en om gehoor te geven aan de
behoefte van de stakeholders heeft de directie besloten om haar intentieverklaring met
betrekking tot beleid aan te vullen, om zo haar transparantie te vergroten en zich te kunnen
certificeren voor de MVO prestatieladder niveau 3.
De intentieverklaring en het beleid gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen
hebben betrekking op Aqualectra b.v, verder te noemen Aqualectra. Deze intentieverklaring
en het beleid bieden een kader voor het vaststellen van onze doelstellingen in samenspraak
met onze stakeholders. Deze intentieverklaring en het beleid rondom maatschappelijk
verantwoord ondernemen zorgen tevens voor de verbinding om daarmee te voldoen aan
toepasselijke publiek-, privaatrechtelijke en stakeholdereisen. Aqualectra heeft zich
verbonden aan diverse productspecifieke bouwnormen en organisatienormen, welke
periodiek getoetst worden en gericht zijn op continue verbetering van het
managementsysteem, welke het beleid (van maatschappelijk verantwoord ondernemen)
ondersteunen.
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.

Intentie opgenomen in missie van Aqualectra
‘Aqualectra draagt als vooraanstaand en allround paneelbouwer, met haar expertise,
producten en diensten bij aan het succes en de continuïteit van haar relaties, waarbij
verantwoord- en milieubewust ondernemen centraal staat.’

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

MVO beleid
Aqualectra beseft haar belangrijke rol in de maatschappij als werkgever, bedrijf en producent
van schakel- en besturingspanelen en besturingssystemen. Naast dat Aqualectra een
economische bijdrage levert en zorgt voor werkgelegenheid, draagt Aqualectra graag bij aan

de verdere ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en breidt zij
haar maatschappelijk functie en verantwoordelijkheid verder uit. Aqualectra staat actief in de
markt en is zich ervan bewust dat haar strategie verbonden dient te zijn met de markt en
haar stakeholders. Om de bedrijfsvoering duurzaam te ondersteunen heeft Aqualectra
gekozen voor het toepassen van Lean Manufacturing als basis methodiek. Deze methodiek
zorgt ervoor dat overbodige handeling uit het proces en de organisatie tot het minimum wordt
beperkt en waar mogelijk geëlimineerd. Deze methodiek staat in relatie met onze duurzame
benadering hoe wij op korte, middellange en lange termijn omgaan met sociale, milieu en
economische kwesties, People, Planet en Profit.

Stakeholders
Al jaren betrekt Aqualectra haar stakeholders in haar beleidsvorming. Dit doet zij middels
onderzoek en gesprekken met samenwerkingspartners, klanten, leveranciers, haar
medewerkers en overige belanghebbende van de organisatie. De inbreng van de
stakeholders wordt gespiegeld aan onze missie en visie, welke ons kader is voor het
vaststellen van MVO doelstellingen. Waar mogelijk zetten wij de inbreng om in concrete
doelstellingen en nemen wij deze mee in onze jaarlijkse cyclus, zodat wij de verbinding
aangaan met ons MVO beleid en de continue verbetering van het managementsysteem.

Doelstelling CO2 reductie
De directie van Aqualectra verklaart dat zij de doelstelling heeft om ieder jaar 2,5% CO2 te
reduceren binnen haar CO2 footprint scope I en scope II per referentiejaar en passend bij de
prestatieladder niveau 3. Deze doelstelling heeft een levenscyclus van 5 jaar vanaf het
moment van certificering. Na deze periode zal er opnieuw gezocht worden naar en passende
doelstelling en zal het basisjaar opnieuw worden bepaald om de continue verbetering van
het systeem te kunnen waarborgen. De CO2 footprint wordt jaarlijks bekend gemaakt en
gerapporteerd. Hoe Aqualectra verwacht haar doelstelling van 2,5% te kunnen realiseren
staat omschreven in het reductieplan.

MVO doelstellingen
Aqualectra stelt jaarlijks MVO doelstellingen vast passend bij haar beleid, strategische
doelstellingen en passend bij niveau 3 van de prestatieladder. Deze worden
gedocumenteerd in het stakeholdersregister en periodiek geanalyseerd. Deze doelstellingen
zijn zoveel als mogelijk meetbaar weergegeven en rekening houdend met toepassing zijnde
voorschriften. Jaarlijks zullen wij de MVO doelstellingen welke per MVO indicator is
vastgesteld en de beoogde ambitie per stakeholder bekend maken en rapporteren.

Managementteam
Het monitoren, bijstellen en analyseren van het managementsysteem valt onder de
verantwoordelijkheid van het managementteam. Deze bestaat uit;
 Tom Stringer, Algemeen Directeur
 Theo Wijnker, Financieel Manager
 Loek Overgoor, Senior Projectleider
 Cees Bijvoet, Productiemanager
 Renate van Dijk, Systeem & Procesmanager
Hierbij ondertekent de directie van Aqualectra deze intentieverklaring met betrekking tot
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Heerhugowaard, 19 oktober 2015

Tom Stringer
Algemeen Directeur

