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TITEL
OVER DIT RAPPORT

N.V. Juva is zich bewust van de verantwoordelijkheid die de organisatie heeft richting
mens, milieu en maatschappij. Wij realiseren
ons dat we met het uitvoeren van onze
werkzaamheden direct of indirect impact
realiseren op deze drie gebieden. In dit
MVO-jaarverslag leggen wij verantwoording
af over de wijze waarop wij daar in 2017
rekening mee hebben gehouden.

BEHEERSING EN STURING
De directie is eindverantwoordelijk voor het gevoerde
MVO-beleid. Het management is verantwoordelijk
voor de identificatie, uitvoering en evaluatie van
het MVO-beleid over de bij de hen ondergebrachte
verantwoordelijkheden. Een uitgebreide toelichting van
de corporate governance structuur is terug te lezen in
het financieel jaarverslag 2017. Om de invloeden en
prestaties op MVO-gebied inzichtelijk te maken en om
beheers- en verbetermaatregelen te waarborgen, heeft
N.V. Juva voor alle bedrijfsonderdelen een zorgsysteem

RAPPORTAGE

ontwikkeld volgens ISO 9001, ISO 14001 en VCA. Om

Deze rapportage geeft inzicht in de prestaties van N.V.

onze risico’s op het gebied van assetmanagement te

Juva op het gebied van maatschappelijk verantwoord

beheersen, is het assetmanagementsysteem opgezet

ondernemen over heel het kalenderjaar 2017. Bij het

volgens de ISO 55001 norm. De rapportage verloopt via

opstellen van de rapportage maken wij gebruik van de

de jaarlijkse planning- en control cyclus. De materiële

Global Reporting Initiative (GRI) G4 rapportagerichtlijn.

onderwerpen worden periodiek gerapporteerd aan het

Overigens voor de laatste keer; de verslaglegging over

MT om te kunnen sturen op de resultaten. De processen

2018 zullen we opstellen aan de hand van de GRI Stan-

van verzameling en validatie staan beschreven in ons

dards richtlijn. Toepassing van de GRI-richtlijnen maakt

kwaliteitshandboek. Deze processen worden jaarlijks

onze rapportage transparant en vergelijkbaar met andere

gecontroleerd door ons interne auditteam en extern

externe rapportages wat voorwaardelijk is voor een

door certificerende instanties.

beoordeling volgens de transparantiebenchmark.

WIJZIGINGEN
De norm ISO 26000 is onze richtlijn bij de uitvoering van

Er zijn geen wijzigingen in definities en meetmethoden

ons MVO-beleid. De CO2-footprint is berekend op basis

op de gerapporteerde data ten opzichte van de vorige

van de Greenhouse Gas Protocol (GHGP). Het GHGP

verslagperiode over 2016. Eveneens is geen sprake van

kent drie scopes waarover de emissie van broeikas-

beperkingen bij het bepalen van de maatschappelijke

gassen zijn verdeeld. Scope 1 zijn de directe emissies

informatie in dit verslag. In 2017 zijn er geen acquisities

(emissies van broeikasgassen die direct het gevolg zijn

of desinvesteringen uitgevoerd.

van de kernactiviteiten), scope 2 zijn de indirecte
emissies (alle uitstoot van broeikasgassen bij het

Poeldijk, 23 mei 2018

opwekken van elektriciteit voor het bedrijf door derden)
en scope 3 zijn de ketenemissies (alle uitstoot van

De directie

broeikasgassen bij derden die direct het gevolg zijn van

F.P. Binnekamp

de activiteiten van het bedrijf). Scope 3 is optioneel en
niet meegenomen in onze verslaglegging.
Voor onze prestaties op financieel gebied verwijzen
wij naar het financieel jaarverslag 2017. Dit is een apart
verslag. Dit MVO-jaarverslag bevat de voor onze
stakeholders materiële onderwerpen. In bijlage 1
vindt u het proces van overwegingen die is gemaakt
ten aanzien van de onderwerpen van dit verlag.
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ORGANISATIE

De vraag of het wel nodig is een duurzame
energievoorziening te ontwikkelen, heeft
inmiddels plaats gemaakt voor de vraag
hoe we dat gaan doen. Het ultieme doel
van N.V. Juva is om in de regio Westland in
2050 te komen tot een integraal duurzaam
energiesysteem waarbinnen vraag en aanbod
actief op elkaar afgestemd worden. Inclusief
elektriciteit, (groen) gas, warmte, CO2,
conversie en opslag. Met deze uitdaging is
het doel van N.V. Juva op de lange termijn
helder. Een duurzame bedrijfsvoering zal
de license to operate gaan vormen voor
de glastuinbouw. Ons bestaansrecht is
daarmee rechtstreeks gekoppeld aan het
verduurzamingsvraagstuk en het voortbestaan van de tuinbouw in de regio.

Afbeelding: verzorgingsgebied Westland Infra Netbeheer B.V.

Dit MVO jaarverslag beschrijft de activiteiten van N.V.
Juva, gevestigd in Poeldijk.
N.V. Juva is de holdingmaatschappij van:
• Westland Infra Netbeheer B.V.
• Westland Kantoorgebouwen B.V.
• Anexo B.V.
• Capturam B.V.
In het verslagjaar 2017 hebben zich wijzigingen voorgedaan
in de omvang en structuur van de organisatie. N.V. Holding
Westland Infra is per 8 maart 2017 gewijzigd in N.V. Juva.
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ORGANISATIE

AANDEELHOUDERS, GROEPSMAATSCHAPPIJEN EN DEELNEMINGEN
N.V. Juva is de holding van drie werkmaatschappijen en is voor klanten de betrouwbare partij die het betalingsverkeer
verzorgt. Daarbij bewaakt N.V. Juva de compliancy en de AO/IC en verzorgt enkele ondersteunende diensten, waaronder ICT.

Gemeente Westland

Gemeente Midden-Delfland

86,4%

13,6%
N.V. Juva

100%

100%

100%

100%

Westland Infra Netbeheer B.V.

Westland Kantoorgebouwen B.V.

Anexo B.V.

Capturam B.V.

Onder N.V. Juva vallen de volgende
De aandeelhouders van N.V. Juva zijn:
Aandeelhouder

Aantal

groepsmaatschappijen:
Belang

Naam

aandelen
Gemeente Westland
Gemeente Midden-Delfland

Belang

Westland Infra Netbeheer B.V.

100%

1728

86,4%

Westland Kantoorgebouwen B.V.

100%

272

13,6%

Anexo B.V.

100%

Capturam B.V.

100%

ORGANISATIESTRUCTUUR N.V. JUVA
N.V. Juva

Westland Kantoorgebouwen B.V.

Anexo B.V.

Westland Infra Netbeheer B.V.

Netbeheer E

Meetbedrijf

Netbeheer G

Openbare verlichting

Uitrol slimme meter

Projecten

Capturam B.V.

Trias Westland (45%)

ETP (50%)

• Westland Infra Netbeheer B.V. is verantwoordelijk

• Capturam B.V. richt zich op verduurzaming van

voor het transport van gas en elektriciteit. Daartoe

het energiesysteem in de regio’s Westland en

legt ze netwerken aan en verzorgt het onderhoud en

Midden-Delfland.

beheer van het elektriciteit- en gasnetwerk in de regio’s
Westland, Midden-Delfland en een deel van de Botlek.

Het energieverbruik van de openbare verlichting behoort
niet tot de scope van Westland Infra Netbeheer B.V.,

• Anexo B.V. houdt zich bezig met activiteiten op de
vrije markt. Het gaat daarbij om het leveren en
onderhouden van middenspanningsinstallaties,
meetinrichtingen, allocatiediensten en openbare
verlichting door heel Nederland.

8
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ORGANISATIE

ENERGIETRANSITIE
De energietransitie is een veelomvattende opgave met

N.V. Juva wil een trekkende en coördinerende rol spelen

grote consequenties voor consumenten en bedrijven

in de vorming van een duurzaam, integraal en slim

in onze regio. Het is de ambitie van N.V. Juva om de

energiesysteem. De voorwaarden daarvoor - actuele

verduurzaming van het energiesysteem zodanig op

meetdata in combinatie met kennis van energiesystemen

te pakken dat die leidt tot een versteviging van het

- hebben wij namelijk in huis. Westland Infra Netbeheer

tuinbouwcluster in het Westland. Een innovatief en

B.V. beschikt over assetmanagementsystemen en

duurzaam energiesysteem creëert mogelijkheden om

heeft de kennis en ervaring in veilige, betrouwbare en

de dominante rol van de Westlandse glastuinbouw

betaalbare energiesystemen. Anexo B.V. heeft volop

in de wereld te continueren. Bovendien draagt het

ervaring opgedaan in geregelde energiesystemen in

verduurzamen van de energievoorziening bij aan het

de Wieringermeer, heeft diverse grote infrastructurele

verbeteren van de luchtkwaliteit in onze regio. Zo is het

projecten gerealiseerd en werkt aan duurzame

ontwikkelen en inrichten van een integraal duurzaam

openbare verlichtingssystemen. Capturam B.V. is

energiesysteem op allerlei terreinen en in allerlei

door haar participaties aangesloten op de actuele

aspecten goed voor de regio.

verduurzamingsprojecten in warmte.
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SAMENVATTING IN CIJFERS

BEDRIJFSOPBRENGST

89,2

GROEPSRESULTAAT

14,6

euro miljoen

69,5 euro miljoen in 2016

euro miljoen

20,5 euro miljoen in 2016

AANSLUITINGEN GAS

AANSLUITINGEN ELEKTRICITEIT

54.122

59.967

aansluitingen

54.581 aansluitingen in 2016

LENGTE NETWERK GAS

1.014

km

58.832 aansluitingen in 2016

LENGTE NETWERK ELEKTRICITEIT

2.766

1.047 km in 2016

UITVALSDUUR GAS

60

UITVALSDUUR ELEKTRICITEIT

9

sec

min

11,5 min in 2016

KLANTTEVREDENHEID

NETVERLIES

7

%

3,5 % in 2016

CO 2-FOOTPRINT

2.238

km

2.714 km in 2016

42 sec in 2016

2,4

aansluitingen

kton

7,4 in 2016

FTE

199

14.270 kton in 2016

195 in 2016

IF-CIJFER

VERZUIM

4

%

3,23 % in 2016

0
3,3 in 2016
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dan u wellicht denkt
TITEL
SAMENWERKEN MET STAKEHOLDERS

Het is onze ambitie in onze regio een duurzaam energiesysteem te ontwikkelen dat
particuliere netten tot één samenwerkend
en efficiënt geheel koppelt en dat gebaseerd
is op actuele sturing van vraag en aanbod,
inclusief allerlei conversies en opslagmogelijkheden.Duurzame
Voor die ontwikkeling
zoeken
warmteprojecten
we hechte samenwerking met technische
voor én met Westlandse
bedrijven, overheden en niet in de laatste
plaats met de
tuinbouwondernemers, die
glastuinbouwbedrijven
immers zelf onderdeel van het systeem zijn.

Om vorm te geven aan die samenwerking
hebben we de onderneming Energie
Transitie Partners (ETP) opgericht. ETP wil
duurzame initiatieven in de regio aanjagen.
We gaan op zoek naar initiatieven die
energiebronnen ontwikkelen, waarbij de
focus ligt op geothermische mogelijkheden.
En daarnaast willen we alle lokale duurzame
initiatieven verbinden die een regionaal
warmtesysteem vormen.

Met de gemeente Westland werken we samen binnen

Social media worden steeds belangrijker in het contact

ETP, maar ook rechtstreeks overleggen we continu

met klanten. Soms uiten consumenten hun ontevreden-

met de gemeente over verduurzaming van de energie-

heid bijvoorbeeld via Twitter; wij proberen daar zo snel

voorziening en hoe we borgen dat het hele tuinbouw-

mogelijk op te reageren met inhoudelijke informatie.

cluster daarvan profiteert. Daarin nemen wij onze brede

Zeker als het gaat om verduurzamingsvraagstukken,

maatschappelijke verantwoordelijkheid. In 2017 tekenden

delen wij van onze kennis en leggen wij uit waaraan wij

wij bijvoorbeeld een convenant voor de ontwikkeling

werken. En voor onze arbeidsmarktcommunicatie maken

van twee aardgasloze woonwijken. En met Gemeente

we intensief gebruik van LinkedIn. Komend jaar maken

Midden-Delfland zijn we actief geweest voor het

we een communicatieplan voor de social media om

verduurzamen van de openbare verlichting.

ons beleid in kaart te brengen en thema’s te benoemen
waarop we actief willen communiceren.

Om voeling te houden met de wensen van onze klanten,
bevragen we eens per kwartaal een panel naar hun
bevindingen. Zo’n klantenpanel voor grootverbruikers
hadden we al; vorig jaar hebben we daarnaast ook
een panel voor consumenten opgericht. We gaan met
hen om de tafel zitten en we vragen wat ze vinden en
verwachten. Daarbij krijgen we veel vragen over de
slimme meter. Daar informeren we over. Maar we stellen
ook vragen om onze communicatie te verbeteren:
hoe wilt u geïnformeerd worden als er een storing is?
In welke frequentie? En via welk medium?
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SAMENWERKEN MET STAKEHOLDERS

De directie van N.V. Juva voert periodiek overleg met
de aandeelhouders, Raad van Commissarissen en de
Ondernemingsraad. Bij de vergaderingen van de RvC
is bovendien tijd gereserveerd voor vertegenwoordigers
van MT en OR. Zo borgen we dat ook de RvC goed
aangesloten is bij alle ontwikkelingen en initiatieven.
In dat kader hebben RvC en het managementteam
in 2017 gezamenlijk een masterclass gevolgd over
ontwikkelingen in de tuinbouw en wettelijke kaders van
een netwerkbedrijf. Een specialist van de Universiteit
van Wageningen praatte ons bij over energie en innovatie
in de tuinbouw terwijl een jurist is op de hoogte bracht
van de laatste wettelijke ontwikkelingen.

14
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ONZE
TITEL AANPAK

OMGEVINGSANALYSE

Inmiddels is duidelijk dat de weg naar verduurzaming

In het kader van de ontwikkeling van ons meerjarenplan

van het energiesysteem is ingeslagen. De scenario’s

2017-2021 hebben we een uitgebreide omgevingsanalyse

‘business as usual’ en ‘uitgebloeid’ zullen dus minder

gemaakt. Daarin hebben we vier mogelijke scenario’s

waarschijnlijk zijn. De tuinbouwsector is hersteld van

(ontwikkelingsrichtingen) geschetst voor onze

de crisis en investeert weer, ook in duurzame projecten.

tuinbouwsector:

Daarmee lijkt het scenario ‘groen groeien’ het meest
kansrijk. Ook de consument is echter actief op het
gebied van verduurzaming en daardoor zullen elementen
uit het scenario ‘de kas voorbij’ zich ook manifesteren.

UITGEBLOEID

Bloeiende tuinbouwsector &

Tuinbouw weg &

Conventionele opwekking

Conventionele opwekking
Fossiel

BUSINESS AS USUAL

• Meer vraag naar elektriciteit en gas
• Strengere uitstooteisen

• Vraag elektriciteit en gas neemt af
• Strenge uitstooteisen gas

• Meer teruglevering

• Komst middelgrote industrie

• Schaalvergroting tuinbouw

• MKB / industrie wordt
belangrijkste klant

• Specialisatie van tuibouwsector

• Betrouwbaarheid belangrijk

• Homogenisering tuinbouwsector

voor consument
• Fijnmaziger laagspanningsnest
• Meer aansluitingen

Tuinbouw
Afbouw
Energie

Groei

GROEN GROEIEN

Tuinbouw weg &

CO2 neutrale opwekking / opslag

CO2 neutrale opwekking / opslag

• Uitfaseren aardgas, kansen voor

• Verschuiving vraag van gas naar

bio- en synthetische

elektriciteit
• Verstedelijking Westland

• Kansen voor gelijkstroomnetten

• Consument wordt belangrijkste klant

• Lokale balancering energie
• Conversie en opslag
• Schaalvergroting tuinbouw

Duurzaam

• Meer vraag naar elektriciteit
• Coörperaties en samenwerking

16

DE KAS VOORBIJ

Bloeiende tuinbouwsector &

• Lokale uitbalancering op niveau van
wijk of huizen
• Komst van bedrijvigheid en toerisme
• Fijnmaziger laagspanningsnet met

• Niche tuinbouwbedrijven

meer aansluitingen versus nut en

• Nut en noodzaak distributienet?

noodzaak distributienet

MVO JAARVERSLAG 2017
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DE UITDAGING VOOR N.V. JUVA

Anexo B.V. werkt aan:

Het scenario ‘groen groeien’ biedt voor N.V. Juva grote

• het realiseren van groei bij nieuwe doelgroepen

mogelijkheden om een rol van betekenis te spelen voor

en verkoopkanalen;

het behoud en groei van de tuinbouw binnen de regio.

• het ontwikkelen van diensten die waarde toevoegen;

Het ultieme doel is te komen tot een integraal duurzaam

• het meten van en sturen in energiestromen;

energiesysteem voor elektriciteit, (groen) gas, warmte,

• het realiseren van slimme netwerken in het

CO2, conversie en opslag waarin vraag en aanbod actief

vrije domein.

op elkaar geregeld worden.
Anexo onderneemt commerciële activiteiten die niet

Why

door de netbeheerder mogen worden gedaan. De

Wij werken aan een leefbare en duurzame samenleving

verhouding tussen Westland Infra en Anexo is dan ook

voor iedereen en geloven in de kracht van innovatie en

strikt gereguleerd; er vindt geen data overdacht plaats

samenwerking om dit te bereiken.

die niet wettelijk toegestaan is. Binnen N.V. Juva
zijn slechts gezamenlijke ondersteunende diensten

How

ondergebracht. De commerciële omgeving waarin

Onze kernwaarden vormen de basis van ons handelen:

Anexo opereert, prikkelt de innovatiedrang en

• Innovatief

efficiencyverbetering bij het hele netwerkbedrijf.

• Dichtbij
• Verbindend

MVO

• Open

N.V. Juva vindt het belangrijk om haar activiteiten

• Betrouwbaar

maatschappelijk verantwoord uit te voeren. MVO is
dan ook een integraal onderdeel van onze identiteit.
Het gaat over onszelf en over de manier waarop we

STRATEGIE

omgaan met elkaar, onze veiligheid en gezondheid,

De drie werkmaatschappijen van N.V. Juva werken ieder

ons bedrijf, onze regio en onze invloed op mensen

op hun eigen manier aan onze ambitie: het ontwikkelen

en het milieu. Het hoofddoel van ons MVO-beleid is

van een duurzaam energiesysteem, gebaseerd op actuele

dat N.V. Juva - met inbegrip van haar werkmaatschappijen

sturing van vraag en aanbod, inclusief allerlei conversies

- een maatschappelijk verantwoorde dienstverlener wil

en opslagmogelijkheden. Dat systeem van de toekomst

zijn, die transparant is over haar activiteiten en bewust

koppelt particuliere netten tot één samenwerkend en effi-

omgaat met mensen, maatschappij en milieu.

ciënt geheel. Elke werkmaatschappij van N.V. Juva levert

Ons MVO-beleid is geënt op drie pijlers:

daaraan zijn eigen bijdrage.

• Welzijn van medewerkers, klanten en omgeving
• Duurzame energievoorzieningen

Westland Infra Netbeheer B.V. werkt aan:

• Goed voor de regio

• veilige, betrouwbare en betaalbare distributienetten;
• de ontwikkeling van het integraal energiesysteem
(i.s.m. Capturam B.V.);

In de hoofdstukken 7, 8 en 9 gaan we uitgebreider
in op onze activiteiten in deze drie pijlers.

• een gecontroleerde overgang naar duurzaam
en aardgasloos.
Capturam B.V. werkt aan:
• een regionaal kenniscentrum voor duurzame,
integrale en slimme energiesystemen;
• het onderzoeken van het potentieel aan geothermie
uit de regionale Triaslaag;
• de ontwikkeling van een regionaal warmtenet.
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ONZE AANPAK

WAARDECREATIEMODEL
Input				

Strategie				

Toegevoegde waarde
Regio
Wij ondersteunen de economische

Financiën

ontwikkeling van de regio.
Commerciële
activiteiten

Klanten
Als (regionaal) netwerkbedrijf zorgen
wij voor efficiënte energie-infrastructuren
met een hoge mate van veiligheid

Onderhoud

en beschikbaarheid. Voor de hieraan

en beheer

gerelateerde producten en diensten bieden
Decentrale
systemen

wij professionele oplossingen, primair
voor de tuinbouw maar ook voor andere
marktsegmenten, zowel binnen als buiten

Warmte
netten

de regio waarin we zijn gevestigd.
Medewerkers

Kennis

Met onze medewerkers creëren wij
een uitdagende en marktgerichte
Netbeheer

werkomgeving, waarin continu ontwikkeling
van mens en organisatie centraal staat.
Aandeelhouders

Medewerkers

Voor de aandeelhouders streven wij naar
een stabiel dividend en waardecreatie.
Milieu
Wij werken aan de voorsprong van onze
klanten en omgeving door op gepaste

Stakeholder-

wijze vorm te geven aan de energietransitie

dialoog

en dragen daarmee bij aan een leefbare
samenleving. Wij houden rekening met de
Innovatie

Klanten

belasting voor het milieu en de omgeving
en zoeken samenwerkingsverbanden

Medewerkers

Stakeholders

ontwikkelingen op het gebied van

Grondstoffen
Kernwaarden

Kerncompetenies
Veiligheid

18
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duurzame energie en energietransitie
te ondersteunen.

RESULTATEN
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RESULTATEN

Voor ons pand in Poeldijk stelden we in 2012
milieudoelstellingen vast voor de periode
2012-2016. Vanwege de verbouwing van
ons pand in Poeldijk hebben we in 2017
geen nieuwe doelstellingen geformuleerd
voor ons eigen energieverbruik. Voor de
verbouwing van ons pand in Poeldijk hebben
we hoogwaardige technologie ingezet,
waarmee we maximaal energie besparen.
Dat bespaart kosten, maar bovendien
profiteert het milieu van deze aanpak.
We boeken goede vooruitgang en daar
zijn we trots op. Hieronder geven we de
ontwikkelingen op milieugebied weer van
onze locatie Poeldijk in 2017.

ELEKTRICITEITSVERBRUIK
In 2017 is ons elektriciteitsverbruik met 15,9% gedaald
ten opzichte van 2016. Deze stevige verbruiksdaling
is een direct gevolg van energiebesparende
maatregelen. Zo hebben we in het hele gebouw
slimme Ledverlichting aangebracht. De verlichting
gaat aan of uit met een automatisch detectiesysteem
voor personen in afzonderlijke ruimtes. De lichtsterkte
wordt automatisch afgestemd op de intensiteit van
het binnenkomende buitenlicht. Verder hebben we
onze meet- en regeltechniek vervangen. Zo hebben
we aan de buitenzijde van het gebouw schermpjes
geïnstalleerd die de lichtinval van buiten automatisch
reguleren. Ook het ventilatiesysteem is volledig
geautomatiseerd; met automatische detectie reageert
het op de aanwezigheid van het aantal personen in een
ruimte. Door de verbouwing is het elektriciteitsverbruik

GASVERBRUIK

relatief hoog geweest. Daarom verwachten we dat het

In 2017 is ons gasverbruik gedaald met 11,8% ten

elektriciteitsverbruik in 2018 nog verder zal dalen.

opzichte van 2016. Deze stevige verbruiksdaling is
een direct gevolg van de aanleg in 2017 van een

Elektriciteitsverbruik per jaar

geavanceerd binnenklimaatsysteem dat warmte
1.500.000KWh

terugwint en hergebruikt. Het systeem kunnen we
zelf nauwkeurig afstellen per werkruimte en is afgesteld
op detectie van personen die in de ruimte aanwezig

1.000.000KWh

zijn. Het energieverlies is daarmee zeer gering. Na
de afronding van de verbouwing verwachten we dat
het gasverbruik in 2018 nog verder zal dalen.

500.000KWh

0KWh

Gasverbruik per jaar

2012

2013

2014

2015

2016

2017

160.000m3
140.000m3

AFVALSTROMEN

120.000m3

Onze afvalinzamelaar gebruikt 97% van ons afval nuttig.

100.000m3

Daarnaast zijn we in 2017 zelf nog meer gaan doen

80.000m3

om afvalmateriaal te hergebruiken en zijn we afval nog

60.000m3

beter gaan scheiden op kantoor. En we hebben afspraken

40.000m3

gemaakt met leveranciers over het reduceren van

20.000m3
0m3

2012

2013

2014

2015

2016

2017

verpakkingsmateriaal. Door deze acties is het bewustzijn
binnen ons bedrijf over het omgaan met afval verbeterd.
We continueren de uitgevoerde acties en verbeteren
waar we kunnen.
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PAPIERVERBRUIK
We digitaliseren onze systemen in sneltreinvaart. Daarmee
daalt ons papierverbruik enorm. Maar ook het toegenomen
bewustzijn bij medewerkers speelt daarbij een belangrijke
rol. We hebben minder printers in het pand staan, waardoor
de drempel om te printen groter is geworden. Bovendien
kunnen we nu het gebruik van de printer per medewerker
monitoren. In 2017 hebben we maar liefst 256.876 minder
kopieën gemaakt dan in 2016. Dat is een papierbesparing
van bijna 29%. Ons digitaliseringsproces is een succes.
Het maakt processen efficiënter, spaart kastruimte,
spaart kosten en levert een flinke milieuwinst op.
Papierverbruik per jaar
2.000.000kg
1.500.000kg
1.000.000kg
500.000kg
0kg

2012

2013

2014

2015

2016

2017

BRANDSTOFVERBRUIK
We verminderen ons brandstofverbruik door de aanschaf
van energiezuinige bedrijfsauto’s en elektrische auto’s en
door bij langere ritten een lager verbruik per kilometer
te realiseren. In 2017 is ons gemiddelde brandstofverbruik
met 7,2% gedaald ten opzichte van 2016. In 2017 hebben
we een tweede geheel elektrische auto aangeschaft.
Elektrisch rijden heeft de toekomst. We gaan het aantal
elektrische auto’s in ons bedrijfswagenpark dan ook
blijvend uitbreiden. Onze parkeerplaats is daarop ingericht,
we hebben meer laadpalen geïnstalleerd voor elektrische
auto’s, voor ons zelf en voor onze klanten.
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Het welzijn van onze medewerkers vinden
wij uiterst belangrijk. Als grote werkgever
in de regio nemen we daarin onze
verantwoordelijkheid. Ook het welbevinden
van onze klanten staat hoog in ons vaandel.
We zijn ons terdege bewust van de het
feit dat de klant afhankelijk is van onze
dienstverlening voor zijn energievoorziening.
Onze medewerkers doen er alles aan om
storingen te voorkomen en snel op te lossen
indien nodig. Hiermee dragen we actief bij
aan een prettig en gezond woon- en
werkklimaat in onze regio’s.

KLANTTEVREDENHEID

7
Doel 7

VERZUIMPERCENTAGE

4

%

Doel 3,40 %

INCIDENTEN (IF)

0
ONZE MEDEWERKERS

Doel < 6,9

Omdat onze werkzaamheden impact hebben op onze
klanten en omgeving is het van belang om in contact te
blijven. Zo zorgen wij ervoor dat de klanten en omgeving
worden geïnformeerd en daarnaast zijn wij benieuwd naar
wat klanten van onze dienstverlening vinden zodat wij dit
nog verder kunnen optimaliseren.

VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN
SLAGINGSPERCENTAGE

99

%

Doel 95 %

WI work
Intern zijn we leuker, slimmer en meer gaan samenwerken. Deze visie krijgt vorm in WI work. Met dit project
verandert onze manier van samenwerken, maar ook onze
informatievoorziening, inrichting van de fysieke werkplek,
organisatiestructuur en managementstijl. Nieuw zijn
onze organisatiebrede workshops waaraan alle medewerkers kunnen deelnemen. Een succesvol experiment,
het animo hiervoor blijkt boven verwachting groot. Onze
manier van leidinggeven is nu minder hiërarchisch, de
organisatiestructuur platter. We stimuleren medewerkers
om zelf verantwoordelijkheid te nemen, creatief te zijn
en oplossingsgericht te handelen. Door het digitaliseren
van onze systemen is het delen van informatie ook veel
eenvoudiger geworden.
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Persoonsgebonden budget
Ieder medewerker beschikt over een jaarlijks budget
van € 500 voor persoonlijke ontwikkeling. Dit bedrag
kunnen medewerkers naar eigen wens inzetten voor
activiteiten op het vlak van kennis en vaardigheden,
beweging en voeding, en ontspanning. In 2016 hadden
sportabonnementen ruimschoots de overhand.
In 2017 zien we een duidelijk verbreding van activiteiten,
variërend van diverse soorten trainingen, mindfulness,
yoga, tot een cursus website bouwen. Gelukkig nemen
veel van onze werknemers verantwoordelijkheid voor
hun eigen welzijn, geheel naar eigen inzicht.

Besteding van
persoonlijk budget

Aantal
aanvragen

Kennis en vaardigheden

10

Ontspanning

13

Beweging en voeding

84

PIT: Positioneer Ieders Talent
Jong talent is onmisbaar voor onze toekomst. Wij
investeren graag in hun ontwikkeling en welzijn.
Met Positioneer Ieders Talent (PIT) bieden we jonge
instromers en starters met enkele jaren werkervaring
een tweejarig leerprogramma. Naast vakinhoudelijke
scholing richten we ons op persoonlijke ontwikkeling.
Deelnemers krijgen een beter inzicht in hun eigen
competenties met het invullen van een MBTI-profiel.
Onder persoonlijke begeleiding van een teamleider
werken ze gericht aan het oplossen van een vraagstuk
binnen onze organisatie. Zo leren de jonge talenten
ons bedrijf meteen goed kennen. In 2017 hebben we
PIT uitgebouwd. Nog meer hebben we de organisatie
betrokken in het programma. Zo organiseren we
intervisiebijenkomsten en voeren we gesprekken waarbij
ook de teamleider een rol speelt. Zo wordt onze visie
op samenwerking op natuurlijke wijze geïntegreerd in
de werkzaamheden van jonge talenten. Met PIT maken
we ons bedrijf aantrekkelijker als werkgever. Dat is
belangrijk in een markt met een tekort aan goede
technici. Jonge talenten kiezen ook voor ons omdat
ze in onze relatief kleinschalige organisatie veel eigen
verantwoordelijkheid krijgen.
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Horti Heroes
De Nederlandse glastuinbouw is van wereldklasse.
Dat is te danken aan ondernemerschap en jarenlange
innovatie. Nederlandse bedrijven behoren wereldwijd
tot de grootste exporteurs van bloemen, groenten en
kassen. Die positie behouden we echter niet vanzelf. Het
vergt investering en samenwerking om bijvoorbeeld de
uitdaging van klimaatverandering om te buigen in kansen.
Dat simuleren wij in HortiHeroes. De glastuinbouw
moet dus blijven vernieuwen om in te kunnen spelen
op de grote wereldwijde maatschappelijke uitdagingen.
Duurzame en gezonde voedselvoorziening, gezondheid
en welzijn van een snelgroeiende wereldbevolking, het
leefbaar houden van megasteden en klimaatverandering
bieden nieuwe uitdagingen maar vooral ook kansen.
Daarom zijn wij één van de founding fathers van Horti
Heroes met als doel het creëren van ondernemende
innovatieve medewerkers (intrapreneurs) die hun
bedrijven van binnenuit versterken en vernieuwen vanuit
een startup mentaliteit en vaardigheden uit het Talent
Programma. We bieden twee van onze talenten toegang
tot een inspirerende community van diverse startups en
bedrijven. Zo dragen we bij aan co-creatie, kruisbestuiving,
oplossingen en business cases met een positieve impact
op voeding, duurzaamheid en gezondheid.
Excursie nieuwe medewerkers
Nieuwe medewerkers laten we graag proeven van ons
bedrijf. Periodiek nemen we ze mee op excursie. In de
proeftuinen op ons eigen terrein krijgen nieuwe collegae
voeling met onze manier van werken en met onze klanten.
Veel enthousiaste reacties van deelnemers bevestigen hoe
leuk en zinvol deze dag is.
Verzuim
Ondanks onze inspanningen op het gebied van welzijn
kunnen niet voorkomen dat medewerkers uitvallen door
ziekte. Het verzuimpercentage in 2017 was 4,0% tegen
3,23% in 2016. De stijging is het gevolg van uitval met
bijzondere, niet werk gerelateerde, redenen. Met een
actief verzuimbeleid en een persoonsgebonden budget
doen we er alles aan om het verzuimpercentage zo laag
mogelijk te houden.

Jaar
Verzuimpercentage

2015

2016

2017

2,71%

3,23%

4,0%
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OPLEIDING EN ONTWIKKELING
Het niveau van kennis, vaardigheden en competenties
van onze medewerkers bepaalt de kwaliteit van onze
dienstverlening. Daarom investeren wij volop in de
opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers.
Stages en leerwerkplekken
De jeugd heeft de toekomst, ook bij Juva. Wij investeren
volop in leerling-monteurs en stagiaires. In 2017 hebben
we 14 stageplaatsen ingevuld voor VMBO-, MBO-, HBOen WO-leerlingen. Daarnaast doorliepen 5 leerlingen bij
ons een BBL-traject; ze gaan 1 dag per week naar school
en werken 4 dagen bij ons, in samenwerking met de
organisatie Werk en Vakmanschap. Zo behalen ze hun
MBO-diploma niveau 2 of 3, terwijl ze bij ons gericht en
degelijk praktijkonderricht krijgen. In 2017 hebben we ons
leerlingenbeleid geëvalueerd en bijgesteld. We willen
dichter bij de leerling gaan staan. Met de aanstelling
van nieuwe praktijkbegeleiders en werkplekbegeleiders
onderhouden we een intensiever contact met leerlingen.
We kijken nog beter naar hun competenties en interesses.
Ook zijn we leerlingen gerichter gaan inzetten, toegespitst
op de eisen die ons bedrijf stelt aan een monteur. In 2017
hebben we een start gemaakt met de groep elektra, gas
en meterdiensten. Na twee jaar opleiding kan een leerling
dan effectief aan de slag bij ons als volwaardig monteur.
Dat is winst voor zowel de (leerling)monteur als Juva.

Stages 2017

Aantal

BBL leerlingen

5

Stageplaatsen (VMBO/MBO/HBO/WO)

14

Proeftuin
Leerling-monteurs trainen veel voordat ze daadwerkelijk
als monteur aan de slag kunnen gaan. In 2015 hebben
we een proeftuin ingericht met een gasnetwerk, in 2016
hebben we ook een elektriciteitsnetwerk aangelegd.
Leerlingen trainen hier de meest voorkomende
werkzaamheden. De ruimte gebruiken we ook voor
examineren, rondleidingen en het testen van nieuwe
onderdelen. De Proeftuin is ook beschikbaar voor
iedereen die zoekt naar een trainingslocatielocatie met als
doel het verhogen van de veiligheid. Zo dragen we ook
actief bij aan de veiligheid buiten onze eigen omgeving.
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EFBQ

Klantcontactcentrum

In 2016 is Westland Infra Netbeheer toegetreden tot

Een verbetering voor onze klanten is het concentreren

een selecte groep van 100 Nederlandse bedrijven bij de

van alle klantcontacten in één centrum voor Westland

European Foundation for Business Qualification (EFBQ).

Infra en Anexo. Hierdoor is onze bereikbaarheid veel beter

De EFBQ is een door de Europese Commissie erkend

op orde gekomen en bovendien kunnen we daarmee

samenwerkingsverband van ondernemingen. De EFBQ

onze processen nog beter inrichten op de vragen en de

bevordert, toetst en kwalificeert anticiperend en strate-

wensen van de klanten.

gisch ondernemerschap in een netwerk van ondernemingen die van elkaar willen leren. We zijn er trots op dat

Co-creatie

we als enige netbeheerder geselecteerd zijn om tot dit

In 2017 heeft Anexo klanten betrokken bij het testen van

netwerk toe te treden. Dit netwerk bestaat uit onderne-

nieuwe meetmethodieken. Deze co-creatie met klanten

mingen uit verschillende branches die zich onderscheiden

is een primeur voor ons meetbedrijf. Het resultaat?

binnen hun eigen markt. Diverse managers van ons

Een nog betere dienstverlening afgestemd op de

hebben deelgenomen aan overleggroepen.

behoeften van onze klanten.
Klanttevredenheid
Wij weten graag hoe klanten onze dienstverlening ervaren.
Daarom monitoren we regelmatig onze klanttevredenheid.
In de eerste helft van 2017 waardeerden klanten onze
dienstverlening met een 8, tegen een 7,4 in 2016. In de

ONZE KLANTEN

tweede helft van 2017 introduceerden we een nieuw

Onze klant staat centraal in onze dienstverlening. Meer

telefoonsysteem. Aanhoudende technische problemen

dan ooit hebben we in 2017 onze klant bewust opgezocht.

met de inrichting van het nieuwe systeem zorgden voor

Wij geloven in de kracht van persoonlijk contact. Zo

een tijdelijke mindere bereikbaarheid. Het gevolg was

kunnen wij onze dienstverlening nog beter afstemmen

een aanvankelijk sterke daling van de klanttevredenheid

op klantbehoeften.

in de tweede helft van 2017. Over het hele jaar genomen
scoorden we toch goed met een gemiddeld cijfer van 7.

Klantenpanels

De kinderziektes van ons nieuwe telefoonsysteem hebben

Een klantenpanel is een prachtig instrument om direct

we inmiddels grotendeels overwonnen.

in contact te zijn met onze klant. Voor grootverbruikers
hadden we al een panel. In 2017 zijn we gestart met een

Een uitgebreid klantbelevingsonderzoek in 2017 gaf ons

panel voor kleinverbruikers. We zitten letterlijk met onze

veel bruikbare informatie. Het hele proces van onze

panelleden aan tafel. Zo toetsen we de zeggingskracht

dienstverlening hebben we getoetst. Onze vraagstelling

van consumentencampagnes vooraf bij het panel.

vooraf was hoe we onze klanten in positieve zin konden

Maar ook het hele proces rond de plaatsing van nieuwe

verrassen. De uitkomsten: een sneller offertraject en een

energiemeter evalueren we met hen. En we toetsen onze

proactievere klantbenadering verhoogt de klanttevredenheid

storingscommunicatie: via welke wegen bereiken klanten

aanzienlijk. We zijn daar actief mee aan de slag gegaan.

ons bij een storing? Dat alles levert ons een schat aan
bruikbare informatie op. Omgekeerd delen wij informatie

Slimme meter

met onze panelleden. Zo geven wij hen een rondleiding

We bieden ieder huishouden een slimme meter aan,

door onze proeftuin. Transparantie naar onze klant vinden

tot 2020. Daarmee vervangen we de traditionele meter.

wij belangrijk. Uiteindelijk profiteert de klant, en dat is

De slimme meter is in 2017 meermaals negatief in de

precies wat we willen.

publiciteit geweest. De veiligheid van het draadloos
verzenden van digitale data stond ter discussie. Voor
ons een extra aanleiding om onze klanten actief op
te zoeken. We willen helder communiceren over de
betrouwbaarheid van de slimme meter en die van onze
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dienstverlening. We kozen voor een ludieke campagne

VEILIGHEID

om in gesprek te komen met onze klant. Een knalrode

Wij werken aan het gas- en elektriciteitsnetwerk. Dat

pipowagen installeerden we in wijken waar we meters

is een werkveld met risico’s. Optimale veiligheid is

gingen installeren. In de pipowagen konden bewoners

daarbij ons uitgangspunt. We stellen alles in het werk

in gesprek gaan met onze deskundige medewerkers.

om risico’s voor medewerkers, klanten en omgeving zo

Onze proactieve klantbenadering was succesvol; veel

klein mogelijk te maken. Dit doen we door opleiding,

bewoners wisten ons te vinden en waardeerden onze

training, beschikbaar stellen van veiligheidsmiddelen,

manier van communiceren. Bovendien hebben we

organiseren van veiligheidsbijeenkomsten, opstellen

onze website met betrekking tot de slimme meter

veiligheidsplannen en werkinspecties. Het MT

klantvriendelijker ingericht. Voor het plaatsen van de

bestudeert iedere maand de cijfers en ontwikkelingen

slimme meter kan de klant nu zelf zijn afspraak verzetten

met betrekking tot veiligheid en stuurt bij waar nodig.

of bevestigen. Klanten waarderen deze werkwijze, zo

Al onze acties op het gebied van veiligheid laten we

blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Gfk.

auditen door externe deskundigen. Daarmee hebben

Naar aanleiding van de maatschappelijke onrust hebben

we het veiligheidsbeleid voor de omgeving in 2017

we in overleg met Netbeheer Nederland de vervanging

explicieter en transparanter gemaakt. Bovendien zijn we

van de meters versneld doorgevoerd. Hoewel de onrust

in 2017 begonnen ons veiligheidsmanagementsysteem

onnodig was, vinden wij het belangrijk dat onze klanten

voor de omgeving te updaten. Het risicomanagement

zich veilig voelen.

wordt veel meer maatwerk. We onderzoeken waar
de echte risicogebieden zijn. Waar is de impact van

Klachten

een eventuele calamiteit het grootste? Daar plegen

In 2016 hebben we 61 klachten ontvangen. In 2017

we een soort versterkte dijkbewaking. Afhankelijk van

hebben wij 46 klachten en 65 schademeldingen

de omgeving en het mogelijke risico treden we dus

ontvangen. Zoals klanten van ons mogen verwachten,

gedifferentieerd op.

hebben we alle klachten afgehandeld volgens onze
klachtenprocedure binnen de gestelde termijn van

Week van de Veiligheid

10 werkdagen.

Tijdens de Week van de Veiligheid in 2017 hebben
we ons veiligheidsbeleid verder aangescherpt. Meer

Privacy en security

dan ooit benaderen we veiligheid als een integraal

We digitaliseren steeds meer producten en diensten.

onderdeel van alles wat we doen. Bewustwording

Maar daarmee neemt ook het risico toe van diefstal

van onze medewerkers was daarbij een centraal

van data. Daarom zetten we vol in op beveiliging

aandachtspunt. Medewerkers die op kantoor werken,

van onze systemen. We oefenen met het simuleren

hebben we kennis laten maken met de werkzaamheden

van cyberincidenten, met als doel het testen van

van medewerkers die buiten de deur werken, met het

kwetsbaarheden en datalekken in onze systemen.

oog op veiligheidsrisico’s. Maar ook sociaal gedrag
met betrekking tot veiligheid hebben we onder de loep

Om ons voor te bereiden op de nieuwe Algemene

genomen. Zo vonden we alcoholische drank niet langer

Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving

passen op personeelsfeestjes en andere gelegenheden.

die 25 mei 2018 van kracht is, zijn we in 2017 aan de
slag gegaan met ons privacy en security beleid. Zo is

Veiligheidsgedragtraining

privacy en security onderdeel gemaakt van ons Risico

We zijn scherp op de veiligheidstraining van

Management Systeem. We hebben een uitgebreide

medewerkers die risicovolle werkzaamheden

technische Health Check op de beheeromgeving laten

uitvoeren. We toetsen risico-inzicht, communicatie,

uitvoeren met daarbinnen extra aandacht voor security.

leiderschap en samenwerking in de dagelijkse

Daarnaast is een nulmeting uitgevoerd. Dit alles is

praktijk. In 2017 is onze veiligheidstraining opnieuw

uitgevoerd door een multidisciplinair team en is er

gecertificeerd. Maar onze veiligheidstraining kan altijd

een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

beter. Op eigen initiatief zijn we in 2017 begonnen

Het ziet er naar uit dat we er klaar voor zijn.

met een traject om onze veiligheidstraining naar
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een nog hoger plan te trekken. Routine zien we als

Nieuwe ISO 9001 en 14001 norm gecertificeerd

een potentieel gevaar in onze bedrijfsvoering als

De ISO 9001 en ISO 14001 normen zijn vernieuwd.

het gaat om veiligheid, ook met betrekking tot de

Daarom hebben wij ons kwaliteits- en milieusysteem

veiligheidstraining. Met een frisse blik herzien we

door de certificerende instantie laten toetsen.

nu het concept van onze training, waarbij we onze

De audit pakte positief uit; wij voldoen nu reeds aan

nieuwste inzichten en ervaringen gebruiken.

de nieuwe veiligheidseisen. Daarmee is Juva als één
van de eerste bedrijven in Nederland gecertificeerd
voor de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001 norm.

Opleiding
Naast de veiligheidsgedragtraining volgen onze
medewerkers diverse opleidingen en cursussen om

Incidenten

het vereiste opleidingsniveau te bereiken. Zo werken

In 2017 hebben zich geen incidenten voorgedaan

ze veilig aan de energievoorziening. Anderhalf procent

waaruit verzuim is voortgekomen. Door het geven van

van onze totale loonsom besteden we aan opleiding

veiligheidstrainingen zien we dat het risico-inzicht van

en ontwikkeling. Onze opleidingskosten in 2017

medewerkers groter is geworden. Ook zorgen wij voor

waren 227.000,00 euro.

een veilig meldingsklimaat.
Verkeersveiligheid
aantal

slagings-

deelnemers

percentage

VCA

24

100%

VIAG

6

100%

BEI

28

96%

BHV

13

100%

Intense

79

100%

3

100%

16

100%

169

99%

Logistiek
Verkeer
Totaal

Veel van onze werkzaamheden voeren wij uit langs
de kant van de weg. Aanrijdgevaar is het grootste
risico voor onze medewerkers en aannemers.
Daarom zorgen wij voor een goede wegafzetting.
Wegbeheerders stellen ook strengere eisen aan
veiligheid. Daarom zijn we in 2016 begonnen
met het invoeren van de richtlijn BRL 9101
voor wegafzettingen. In 2017 zijn we officieel
gecertificeerd voor verkeersveiligheid.
Veiligheid klanten
Ook klanten mogen rekenen op onze aandacht voor

MT veiligheid

hun veiligheid. Het netwerk van Westland Infra reikt

Onze veiligheidscultuur willen we voortdurend

tot en met de energiemeter. Tot daar reikt formeel

verbeteren. Om daar gericht aandacht aan te

onze verantwoordelijkheid. Maar voor onze klanten

geven, hebben we in 2016 het MT Veiligheid

denken we verder. We wijzen onze klanten op

samengesteld. Onze uitgangspunten zijn helder:

gevaarlijke situaties in hun installaties. Bij de plaatsing

geen incidenten en een veilige werkomgeving voor

van de slimme meters voeren wij gasdruktesten

onze medewerkers en klanten. Belangrijk daarbij

uit. Als blijkt dat de druk onder de norm komt, is de

zijn onze focusgroepen, waarin medewerkers uit

installatie van de klant niet deugdelijk. Dan draait onze

alle lagen van het bedrijf vertegenwoordigd zijn. Ze

monteur de hoofdkraan niet open, maar adviseert hij

dragen veiligheidsonderwerpen aan die hoog op

de klant om de installatie te laten repareren door een

de agenda van het bestuur komen. In 2017 hebben

erkend installateur. Daarnaast wijzen we klanten op

we dit programma uitgebouwd. Meer dan in 2016

het gevaar van corrosie van stalen gasleidingen. We

zijn we het gesprek met medewerkers aangegaan.

adviseren om binnenleidingen te laten controleren

We vragen medewerkers wat ze van ons nodig

door een erkende installateur. We staan altijd klaar

hebben om veilig te kunnen werken. Dat geeft ons

voor deskundig advies als het gaat om de veiligheid

een schat aan nieuwe informatie. En dat komt de

van onze klanten.

veiligheidscultuur ten goede.
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Westland is een echte tuinbouwregio’s
terwijl Midden Delfland duurzaamheid in
haar genen heeft. Voor het tuinbouwcluster
is de omschakeling naar een duurzame
energievoorziening cruciaal voor de licence
to operate van de tuinbouwondernemers.
In 2017 hebben we dan ook weer veel
gedaan dat onder de noemer ‘duurzame
energievoorzieningen’ valt.

CO 2-FOOTPRINT

2.238

kiloton

Doel < 20.993 kiloton

ELEKTRICITEITSVERBRUIK

15,9

% reductie

Doel 10 % reductie

TRIAS WESTLAND
Diep in de aarde onder het Westland zit warmte. Boven
op de aarde staan veel kassen. Het is een logische stap
om kassen te gaan verwarmen met aardwarmte, een
uitstekende bron van duurzame energie. De aardlaag op
4 kilometer diepte heet Trias. Het vermoeden bestond

GASVERBRUIK

11,8

% reductie

Doel 5 % reductie

dat op die diepte aardwarmte aanwezig is. N.V. Juva
dochter Capturam heeft de samenwerking gezocht en is
aandeelhouder in Trias Westland B.V. Trias Westland B.V.
is experimenteel gaan boren tot 4 kilometer diepte. Het
project Trias Westland is het eerste project waarbij naar
warmte werd gezocht op zo’n grote diepte. Maar liefst

PAPIERVERBRUIK

29

% reductie

Doel 10 % reductie

45 tuinders hadden zich aangesloten bij het project voor
hun warmtewinning. Maar na boring bleek de Trias-laag
ongeschikt. Het project Trias Westland leek daarmee
beëindigd. Toch is het experiment succesvol. Wat bleek?
Op 2,7 kilometer diepte is wel voldoende aardwarmte
aanwezig voor warmtewinning. En dat is cruciaal. Wij

BRANDSTOFVERBRUIK

7,2

% reductie

Doel 5 % reductie

zien voor de toekomst een belangrijke rol weggelegd
voor de regio Westland in duurzame energievoorziening
uit aardwarmte. Tegelijk zijn we ons bewust van het
feit dat boringen grote impact hebben op de omgeving:
geluidsoverlast en een toename van vervoersbewegingen.
Draagvlak bij bewoners is noodzakelijk. Vanaf het begin
heeft Trias Westland B.V. bewoners betrokken, zo ontstaat
draagvlak bij onze achterban.

ENERGIE TRANSITIE PARTNERS
Het project Trias Westland heeft een schat aan informatie
opgeleverd over de winning van aardwarmte. N.V. Juva
en HVC hebben in 2016 hun krachten verder gebundeld.
Dit in samenwerking met de gemeente Westland en de
provincie Zuid-Holland. Samen hebben we de Energie
Transitie Partners (ETP) opgericht. Met ETP willen we
de opgedane kennis op het gebied van regelgeving,
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financiering, risico’s, subsidiering en organisatie

incidentele verbruikspieken. Volgens de Tarievencode

effectiever inzetten. Primair willen wij de ontwikkeling

mogen we daar wettelijk niet van afwijken. Maar we

van duurzame warmte versnellen, samen met de

komen de tuinders graag tegemoet. De afgelopen jaren

glastuinbouwsector in het Westland. Ons ultieme doel

zijn we plannen gaan ontwikkelen voor de ontwikkeling

is een volledig dekkend warmtenet in het Westland.

van Smart Grid Westland. Daarmee kunnen ze gebruik

Aardwarmte heeft onze focus, maar we verkennen

maken van gunstigere condities op de momenten dat

ook andere lokale duurzame warmtebronnen, zoals

er vrije transportruimte beschikbaar is. Het voordeel

afvalstromen en biomassa, maar ook koppelingen

is dat minder elektriciteit lokaal wordt opgewekt wat

met andere warmtesystemen.

scheelt in de CO2 en stikstofuitstoot. In 2016 is Westland
Infra begonnen aan een wijzigingsvoorstel voor de
tarievencode. Dit voorstel hebben we ter instemming

WONEN ZONDER AARDGAS

voorgelegd aan de leden van het Gebruikersplatform

We gaan in Nederland allemaal van het aardgas af.

Elektriciteits- en Gasnetwerken (GEN), waaronder

Westland Infra probeert de regio zo goed mogelijk

energieleveranciers, netbeheerders, Consumentenbond

voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. Tijdens

en LTO. In 2017 hebben we officieel een ontheffing

de Nationale Klimaattop heeft Westland Infra samen

bij ACM aangevraagd om een pilot voor Smart Grid

met bijna 100 partijen het manifest ‘Aan de slag met

Westland mogelijk te maken en zijn we in afwachting

wonen zonder aardgas’ getekend. Daarmee is de transitie

van het besluit. Westland Infra is er klaar voor. Wij gaan

naar een aardgasvrije omgeving echt begonnen. Ruim

graag zo snel mogelijk van start met de pilot. In het

zeven miljoen huishoudens in Nederland gaan over op

belang van de tuinders.

andere manieren van verwarmen en koken. Met als
uiteindelijk doel ruim 5 megaton CO2-reductie per jaar.
De transitie heeft grote impact op de inwoners van ons

DUURZAAM INKOPEN

verzorgingsgebied. Een goede dialoog met inwoners

Onze focus op duurzaamheid begint al met de inkoop van

vinden wij een must om voldoende draagvlak te creëren.

materialen en diensten. Wij stellen daarom scherpe eisen

En alle belanghebbende partijen moeten goed met

op het gebied van veiligheid, milieu en sociale impact. Zo

elkaar samenwerken om deze transitie succesvol te

dringt duurzaam denken door op alle niveaus binnen onze

maken. Zo werken wij intensief samen met gemeente,

organisatie. En daar zijn we trots op.

provincie, woningbouwverenigingen, energiecoöperaties,
bouwbedrijven en bewonersorganisaties. Maatwerk
is troef. Immers, niet alle woonwijken zijn hetzelfde,

AANBESTEDING NETVERLIES

een standaardwerkwijze volstaat niet. Voor iedere

In 2016 hebben we een aanbesteding gedaan om

wijk afzonderlijk realiseren wij een optimale oplossing

onze netverliezen in te kopen. Onze doelstelling was

voor een duurzame, veilige, betrouwbare en betaalbare

tweeledig: groenere inkoop van netverliezen tegen een

energievoorziening.

zo scherp mogelijk prijs. We hebben zoveel mogelijk
gekozen voor leveranciers van groene energie.
We hebben stroom ingekocht afkomstig van een

SMART GRID WESTLAND

bio-energiecentrale uit Nederland die gegarandeerd 100%

We willen de inzet van ons netwerk meer laten

groene stroom levert. De aanbesteding pakte goed uit

aansluiten bij de behoeften van onze klanten. Op dit

voor de klant en het milieu. Dat heeft ons een aanzienlijke

moment worden transportkosten van grootverbruikers

kostenbesparing opgeleverd. Bovendien hebben we

niet alleen bepaald door de zwaarte van de aansluiting,

onze CO2-footprint verder naar beneden kunnen bijstellen

maar ook door het gecontracteerd vermogen. Hoe

met 86% omdat we van grijze stroom over zijn gegaan

meer gecontracteerd vermogen, hoe meer energie

naar biomassa. Het milieu profiteert.

een grootverbruiker van het net mag halen, hoe hoger
de transportkosten. Tuinders zijn nu verplicht om een
ruim gecontracteerd vermogen af te sluiten vanwege
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DUURZAME ENERGIEMETER

ELEKTRISCHE AUTO

In Nederland krijgen 6 miljoen huishoudens een slimme

Elektrisch rijden heeft de toekomst, ook bij Juva. In 2014

energiemeter. Samen met alle leveranciers is in de periode

hebben wij onze eerste volledig elektrische auto aange-

2014-2016 en pilot gestart om te onderzoeken hoe we de

schaft. Met deze auto hebben wij in 2016 in totaal 356000

meter zo duurzaam mogelijk produceren. In de periode

gram CO2 bespaard ten opzichte van een standaard diesel

2016-2020 worden er stap voor stap aanpassingen gedaan

bestelwagen. Ook reduceren we hiermee ons brandstofver-

in de productie en processen om de meter zo duurzaam

bruik en onze directe uitstoot van CO2-stikstof en fijnstof.

mogelijk te maken. Westland Infra heeft een aanbesteding

Met deze stille auto leveren we een positieve bijdrage

gedaan van slimme meters, in samenwerking met Liander,

aan de luchtkwaliteit en reduceren geluidsoverlast. Onze

Stedin en Delta Netwerkbedrijf. Daarbij stellen we hoge

ambitie is om ons gehele wagenpark elektrisch te maken in

eisen aan duurzaamheid. Zo voldoen onze meters aan de

de toekomst. Dat doen we stap voor stap. In 2017 hebben

duurzaamheidseisen van het ‘Fair Meter Initiative’. Hierbij

we een tweede volledig elektrische bedrijfsauto aange-

gaat het om transparantie, productie (energie en emissie),

schaft. Naast de elektrische auto’s bevat ons wagenpark

software en data (safety/security), arbeidsomstandigheden,

inmiddels 8 (plug-in) hybride auto’s.

materiaalgebruik, afval/recycling en energieverbruik van de
meter. Onze nieuwe slimme meter is een stuk milieuvriendelijker dan de klassieke meters die we vervangen. Bovendien laten we de oude meters demonteren in een sociale
werkplaats, waarbij we onderdelen laten hergebruiken.

AUTITALENT
De digitalisering van onze processen gaat in hoog tempo
verder sinds de verbouwing van ons pand in Poeldijk.
Zo laten we papieren documenten scannen. Dat spaart
kastruimte en maakt het delen van documenten veel
sneller en efficiënter. Voor digitaliseringswerkzaamheden hebben we in 2015 en 2016 samengewerkt met
medewerkers van Autitalent. Mensen met autisme
werken over het algemeen nauwkeurig en gedetailleerd,
eigenschappen die uitstekend van pas komen bij digitaliseringswerkzaamheden. In 2017 hebben medewerkers
van Autitalent hun werkzaamheden grotendeels afgerond,
naar onze tevredenheid.

MOBILITEIT
In 2016 is ons brandstofverbruik met 11% gedaald ten
opzichte van referentiejaar 2011. Hiermee haalden we onze
doelstelling van 5% reductie. De aanschaf van energiezuinige bedrijfsauto’s droegen in hoge mate bij aan de reductie.
Daarnaast zijn we meer langere ritten gaan maken, met
een lager verbruik per kilometer. In 2013 hebben we de
autoleaseregeling aangescherpt, we leasen alleen nog maar
auto’s met energielabel A of B.
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CO 2-FOOTPRINT

Een korte toelichting bij deze cijfers:

Juva neemt volledige verantwoordelijkheid voor de

• De grote daling in onze CO2-footprint wordt voor

uitstoot van CO2 voor zijn bedrijfsonderdelen. Onze
organisatorische grenzen hebben we bepaald op basis
het Greenhouse Gas protocol. Onze organisatorische

een groot deel bepaald door de inkoop van groen
netverlies.
• In ons (aardgas)leidingnet is de hoeveelheid grijs giet-

grenzen bevatten: Westland Infra Beheer, Westland

ijzer kleiner geworden, vandaar dat de methaanemissie

kantoorgebouwen, Anexo en Capturam.

van het aardgasnetwerk is afgenomen.

Dat is inclusief:

• Er zijn iets minder liters brandstof getankt;

• Het distributienetwerk voor aardgas en elektriciteit
inclusief alle bijbehorende netwerkstations.
• Het uitvoeren van project- en onderhoudswerkzaamheden aan het eigen energiedistributienetwerk.

waarschijnlijk komt dat door de vernieuwing
van het wagenpark (zuinigere motoren).
• Het gasverbruik van de gebouwen is afgenomen;
de sterkste daling zit in het kantoorpand.

En exclusief:

Die afname wordt enerzijds veroorzaakt doordat tijdens

•H
 et energieverbruik van de openbare verlichting. Deze

de verbouwing een bouwdeel leeg stond en anderzijds

scope hoort bij de gemeenten en provincie Zuid-Holland.

door onze energiezuinigere klimaatinstallatie. We zijn
benieuwd hoe deze cijfers in 2018-2019 zullen worden.

In onderstaande tabel hebben we de onze CO2-footprint
weergegeven op basis van de Greenhouse Gas Protocol.
Er wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende
scopes voor CO2-emissies. De eerste twee scopes

• De koelinstallaties zijn pas in begin 2018 vernieuwd.
Een eventueel effect op de afvoer van koelmiddel zal
dan ook pas in 2018 zichtbaar worden.
• De daling in het elektriciteitsverbruik van onze

betreffen directe CO2-emissies en indirecte CO2-emissie

gebouwen wordt veroorzaakt door de aanpassingen

door energieopwekking, de zogenaamde interne bronnen.

in en rond het kantoorpand, maar ook doordat we het

We hebben gekozen voor die twee scopes omdat we die

magazijn hebben voorzien van LED-verlichting.

we het meest kunnen invloeden.

Scope 1

2016

Methaanemissie aardgasnetwerk

2017

1409

8,4%

1.305

60,3%

Brandstofverbruik

430

2,6%

399

17,8%

Gasverbruik gebouwen

211

1,3%

186

8,3%

SF6 emissie elektriciteitsnetwerk

0

0,0%

0

0,0%

Koelinstallaties

0

0,0%

1

0,1%

Totaal scope 1

2.050

12,3%

1.936

86,5%

Scope 2

2016

Netverliezen elektriciteitstransport
Elektriciteitsverbruik gebouwen

14.270

2017
85,6%

0

0,0%

359

2,1%

302

13,5%

Totaal scope 2

14.629

87,7%

302

13,5%

Totaal

16.679

100%

2.238

100%
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OVERIGE REGISTRATIES

energieaudit goedgekeurd. De uitkomsten van het

Naast de registraties die we gebruiken voor scope 1 en 2

onderzoek hebben wij gebruikt voor het optimaliseren van

van de CO2-footprint, houden we ook registraties bij over

de energiebesparingsplannen voor de renovatie van ons

andere milieuaspecten van Juva.

pand in Poeldijk.

Afvalstoffen

Ruimtelijke ontwikkelingen

De toegenomen digitalisering heeft ons papierafval tot

De provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen jaren een

een minimum beperkt. De afvalinzamelaar gebruikt ons

grote renovatie van het wegennetwerk uitgevoerd. Dit

afval voor 97% nuttig. Afvalscheiding door onze afvalinza-

‘3-in-1-wegenproject’ heeft als doel het verbeteren van

melaar leidt tot minder restafval en minder CO2. In 2017

de bereikbaarheid van het Westland. De werkzaam-

is de totale hoeveelheid afval 9,5% minder ten opzichte

heden lopen doorlopen tot en met 2018. Voor dit project

van 2016. Onze hoeveelheid papierafval is in 2017 zelfs

verplaatsen wij kabels en leidingen.

afgenomen met 29% ten opzichte van 2016.
Innovaties
Bedrijfsafval

In 2016 zijn we gaan onderzoeken of we telemetriekasten

Gevaarlijk afval

kunnen laten werken zonder aansluiting op het laagspan-

Metaal

ningsnet. We zochten de oplossing in een combinatie van

Papier

zonnepanelen en accu’s. In 2017 hebben we het project
daadwerkelijk gerealiseerd en het bleek succesvol.

350.000kg
300.000kg

Voor de gemeente Midden-Delfland hebben we twee

250.000kg

wegen voorzien van geavanceerde duurzame verlichting.

200.000kg

De lichtmasten hebben we uitgerust met LED-verlichting

150.000kg

en aanwezigheidsdetectie. Het systeem detecteert

100.000kg

aankomende motorvoertuigen, fietsers en voetgangers
en past de sterkte van de verlichting daarop aan, zelfs

50.000kg
0kg

2013

2014

2015

2016

2017

per afzonderlijke lichtmast. In de grafieken hieronder is
te zien dat de gemeente sinds de plaatsing in augustus
een aanzienlijke energiebesparing heeft gerealiseerd:

Milieu-incidenten

van 5665 Watt naar 2509 Watt. Een besparing van

In 2016 en 2017 hebben zich geen milieu-incidenten voor-

meer dan 50%! Bovendien geeft het systeem minder

gedaan in ons verzorgingsgebied.

lichtvervuiling. Dat betekent winst voor de gemeente
en voor het milieu.

Milieuaudits
Jaarlijkse laten wij een milieuaudit uitvoeren van onze

Besparingen

hoofdvestiging. In 2016 hebben we ook een viertal

100%

buitenlocaties gecontroleerd. Een onafhankelijk milieuadviesbureau voert deze audits uit. Daarnaast heeft de
certificerende instantie ons milieusysteem geauditeerd
volgens de vernieuwde ISO 14001 norm. Beide audits
wezen uit dat ons milieusysteem voldoet aan de norm

50%

en de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast hebben
wij door invoering van nieuwe regelgeving in 2015 een
energieaudit uitgevoerd. Het bevoegd gezag heeft deze

0%

apr

mei

jun

jul

aug
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Westland is een internationaal toonaangevende Greenportgemeente. Het glastuinbouwcluster in onze regio staat voor kennis,
duurzaamheid en gezondheid. N.V. Juva wil
een bijdrage leveren aan de versterking van
de regio door te werken aan verduurzaming
van de energievoorziening. In de eerste plaats
verbeteren we daarmee het vestigingsklimaat
en de concurrentiepositie van de regionale
glastuinbouw. Maar bovendien zorgen we
daarmee voor een betere luchtkwaliteit in de
regio en dragen we ook op die manier bij aan
het welzijn van de omgeving.

UITVALSDUUR GAS IN SECONDEN

60

sec

61 sec landelijk

UITVALSDUUR ELEKTRICITEIT IN MINUTEN
Uitvalsuur gas in minuten

9

min

24 min landelijk

BETROUWBAARHEID
Als netbeheerder staat Westland Infra Netbeheer B.V.
voor de betrouwbaarheid van de energielevering in
onze regio. Onze vakkundige medewerkers werken
dagelijks aan ons netwerk om het nog veiliger, slimmer,
duurzamer en betrouwbaarder te maken. In 2017 had
een huishouden in de regio Westland en Midden
Delfland gemiddeld 9 minuten geen stroom. Dat is
minder dan het jaar daarvoor en minder dan het
landelijk gemiddelde. We werken er continu aan om
dit cijfer nog verder omlaag te krijgen. In 2016 hebben
we in een aantal middenspanningstations een storingsomleidingssysteem aangebracht. In geval van een
stroomstoring, leidt dit systeem het stroomtransport
via een bypass met een ander middenspanningstation. In 2017 hebben we daar een nieuwe vinding aan
toegevoegd: een automatische verklikker die een signaal
geeft zodra hij uitvalt. Daardoor weten we bij een storing
meteen waar precies het probleem zich voordoet. We
zijn dan sneller bij het betreffende station om het
probleem te verhelpen en we kunnen de rest van het
net eerder weer onder spanning zetten. In deze innovatie
werken we samen met Stedin en inmiddels heeft het
systeem zijn waarde al bewezen. Ons net is weer een
stukje slimmer.
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Compensatie

te maken van het risico van hennepkwekerijen in hun

De betrouwbaarheid van ons net is met zo’n 99,8%

omgeving. We geven voorlichting en tips voor het

erg groot. Toch treden er storingen op en elke storing

herkennen van gevaarlijke situaties. En we stimuleren

is vervelend voor de afnemer. Wanneer de storing zo

iedereen melding te maken van elke verdachte situatie.

complex is dat we langer bezig zijn om die te verhelpen,

Dat kan bijvoorbeeld bij ‘meld misdaad anoniem’.

bieden wij een compensatie. We houden ons daarbij
aan de wettelijk voorgeschreven normen en regels.

BETAALBAARHEID

De uitgekeerde compensatievergoeding was vorig jaar:

De tarieven voor energielevering zijn in Nederland streng
gereguleerd. De Autoriteit Consument en Markt (ACM)
houdt toezicht op het werk van de netbeheerder en ziet

Uitgekeerde compensatie-

2016

2017

€ 17.675

€ 35.010

€ 1.400

€ 7.435

€ 19.075

€ 42.445

vergoeding (in euro’s)

toe dat bedrijven en consumenten een eerlijke prijs betalen
voor de kosten van het transport van elektriciteit/gas en

Elektriciteit
Gas
Totaal

voor de aansluiting op het elektriciteitsnet/gasnet. De ACM
stelt een inkomstengrens vast waarmee de netbeheerder
zijn kosten moet dekken. Als netbeheerder kunnen wij
dus niet onze eigen tarieven bepalen, maar zijn wij
gehouden om onze kosten onder die inkomstengrens

Transparantiebenchmark

te houden. Dat dwingt ons tot efficiency. De jaarlijkse

Wij vinden het belangrijk om transparant te communiceren

tariefbesluiten van de ACM vormen de basis van de

over onze activiteiten en te laten zien dat wij daarbij

tarieven per product- of tariefgroep die wij aan afnemers

rekening houden met mens, milieu en maatschappij.

mogen berekenen. Door dit systeem betaalt de klant

In de Transparantiebenchmark van het Ministerie van

niet meer dan nodig is voor een efficiënt netbeheer.

Economische Zaken wordt ons jaarverslag en ons
MVO-beleid getoetst en vergeleken met andere

Het systeem van tariefberekening door de ACM is 20 jaar

organisaties. Met 173 punten scoren we in de lijst

oud en is ontworpen in een tijd dat alleen de netbeheerder

van 477 deelnemers in 2017 een gedeelde 52e plaats;

stroom leverde en de klanten uitsluitend afnamen. Tegen-

net achter de kopgroep.

woordig produceren veel van onze klanten echter ook zelf
stroom. Daarmee is een veel complexere praktijksituatie

Energiediefstal

ontstaan en in die wereld werken de regels van ACM

Helaas worden er elk jaar in ons netwerk illegale

belemmerend voor innovatie en zelfs contraproductief voor

aftakkingen voor de energiemeter gemaakt om energie

het milieu. Wanneer een tuinder op een gegeven moment

te stelen. Meestal voor illegale hennepplantages. Dit

bijvoorbeeld een ‘piekbelasting’ in ons net creëert omdat

is diefstal van energie en daarom strafbaar, maar

zijn warmtekrachtcentrale plotseling uitvalt, dan betaalt hij

bovendien ontstaan er gevaarlijke situaties voor de

als gevolg daarvan 12 maanden lang een hoger tarief. Dat

omgeving. Door ondeskundig aangelegde installaties

is star en voelt onrechtvaardig. Op sommige momenten

treden er storingen op in de energievoorziening en

beschikt ons net namelijk over voldoende capaciteit om

ontstaat er regelmatig brand. De afgelopen jaren troffen

die piekbelasting op te vangen. Het afgelopen jaar hebben

wij steeds vaker hennepplantages aan in rijtjeshuizen.

wij daarom een ‘stoplichtmodel’ ontwikkeld. Daarmee

Brand in zo’n woning levert direct gevaar op voor de

maken we de capaciteit van ons net realtime inzichtelijk.

naastgelegen huizen. Daarom werken wij hecht samen

De klant ziet of een toename van zijn afname - zelfs tot

met collega netbeheerder Stedin om hennepkwekerijen

een piekbelasting - op dat moment ongestraft mogelijk

sneller op te sporen en gevaarlijke situaties te stoppen.

is (het licht staat op groen) of tot hoge kosten leidt (het

Gezamenlijk ontwikkelen we innovaties om illegale

licht staat op rood). Voor deze smart grid oplossing hebben

situaties proactief op te sporen en te melden bij de

we dispensatie nodig van de ACM. Samen met een groot

politie. Daarnaast werken we samen met de politie,

aantal partijen die achter dit idee staan, hebben we daarom

gemeente Westland en gemeente Midden-Delfland

een aanvraag gedaan voor ontheffing van de regels om

om de bewoners uit ons verzorgingsgebied bewust

ons stoplichtsysteem in de praktijk te kunnen testen.
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SPONSORING
Ook door sponsoring maken we direct contact met onze
klanten en onze regio. We vinden het nuttig om lokale
initiatieven te ondersteunen en zeker wanneer die
activiteiten in het verlengde liggen van onze visie en
missie. Duurzame en regionale activiteiten hebben dan
ook onze voorkeur. En daarnaast ondersteunen we graag
maatschappelijke activiteiten waar onze eigen medewerkers
bij betrokken zijn. Om die reden sponsoren wij het team
van onze medewerker die fietst op de Alpe d’HuZes en
een sportschool die speciaal aandacht besteed aan
sporten voor gehandicapte kinderen. Ons eigen personeel
en familie voorzien we van fiets- of hardloopkleding om
een gezonde leefstijl te bevorderen. Om dezelfde reden
voorzien wij de Wateringse wielerdag van elektriciteit.
Jaarlijks ondersteunen wij het internationale evenement
HortiContact, de publiekstrekkers Varend Corso
Westland en Kom in de Kas Westland en organiseren
we het Prinsjesdagontbijt voor MKB-Westland in ons
eigen kantoorgebouw. We zijn partner van Tomatoworld,
Posteractie Hulphond, Theater de Naald in Naaldwijk
(al twee jaar op rij het beste theater van Nederland) en
de Stichting doe een wens (met een wens voor een kind
uit het Westland). Daarnaast participeerden wij in 2017 in
een antidrugs campagne op scholen.

WERKGELEGENHEID
Met een personele bezetting van 199 fte horen we bij
de grote werkgevers in de regio. De afgelopen jaren is
het aantal medewerkers toegenomen met name bij de
afdelingen Meterdiensten en ICT. Dit komt onder meer
door de introductie van de slimme meter, uitbreiding van
onze meetdiensten en verdere digitalisering. We hebben
doorlopend behoefte aan goede vakmensen. Vooral het
groeiende Anexo heeft openstaande vacatures.
Dit jaar hebben we voor het eerst echt last gehad van de
krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor hebben we selectief
moeten zijn in het uitbrengen van aanbiedingen in de
commerciële markt. Maar ook onze taak als netbeheerder
kent nu serieuze bedreigingen. Het waarmaken van
afspraken, zoals bijvoorbeeld de maximum doorlooptijd
voor het realiseren van een aansluiting, wordt steeds
lastiger. Enerzijds neemt de vraag naar onze diensten
toe. Door de aantrekkende economie worden er meer
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huizen gebouwd en investeert de tuinbouw weer volop in

Binnen ETP (Energie Transitie Partners) werkt onze

belichting. Anderzijds blijft het aanbod van personeel achter.

maatschappij Capturam samen met HVC om

Het is moeilijk nieuwe technische mensen te vinden.

oplossingen te bieden voor de verduurzaming van
de energievoorziening voor de glastuinbouw. ETP
richt zich op geothermieprojecten, maar onderzoekt

Jaar

2014

2015

2016

2017

Fte

191

189

195

199

Medewerkers

200

200

209

204

171/38

163/41

Man/vrouw

ook alternatieve warmtebronnen zoals biomassa en
afvalstromen. Belangrijk in dit concept is de hechte
samenwerking met de glastuinbouwondernemers zelf.
Voor een efficiënte, geïntegreerde oplossing in onze
regio is participatie van alle partijen een voorwaarde.

Soort verloop

Verloop 2017

Instroom

8,0%

Doorstroom

2,5%

Uitstroom

9,5%

DATAVEILIGHEID
Ook in 2017 werden we geconfronteerd met aanvallen van
virussen die onze computersystemen wilden besmetten.
Onze ICT-afdeling ontwikkelt technische verdedigingen
tegen deze bedreiging. Daarnaast is bewustwording

KWESTIES EN DILLEMA’S

belangrijk; we besteden regelmatig aandacht aan dit

Bij het onderhouden, verduurzamen en veiliger maken

onderwerp om medewerkers voor te lichten over de

van ons netwerk worden we in de praktijk geplaatst voor

gevaren van bijvoorbeeld het openen van onbekende

lastige dilemma’s en keuzes. Een van die dilemma’s is

bestanden. Per 25 mei 2018 wordt de Algemene

de verduurzaming van de warmtevoorziening. Onder

verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. In

andere door de ontwikkelingen in Groningen is er meer

de loop van 2017 zijn we druk bezig geweest met het

focus gekomen op deze verduurzaming. De overheid

aanpassen van alle systemen en procedures aan deze

dringt aan op ontwikkeling, maar het wettelijk kader

nieuwe regelgeving. Het implementatieplan ligt op koers

is onvoldoende toegerust om verantwoorde stappen

en wordt begin 2018 afgerond.

te zetten. Het is niet verstandig om een warmtenet
als stand alone te ontwikkelen en te realiseren. De
investeringen daarvoor zijn hoog en de risico’s groot.
Want het is maar de vraag of warmtenetten voor de
langere toekomst dé oplossing blijken te zijn. Uiteindelijk
moeten we toe naar één - geïntegreerd, duurzaam, slim
en efficiënt - systeem voor het transport van energie.
De kosten zou je bij elkaar moeten kunnen voegen.
Binnen zo’n totaaloplossing zijn de risico’s van een
warmtenet te overzien. De huidige wetgeving belemmert
ons echter bij het zetten van stappen in die geïntegreerde
richting. Door de wet Voortgang Energietransitie
(VEt) komt er namelijk geen integrale wetgeving voor
energiedragers (bijvoorbeeld elektriciteit, gas en warmte).
Bovendien biedt de wet geen oplossing voor actuele
vraagstukken zoals de aansluitplicht voor gas.
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Bijlage 1: Stakeholderonderzoek
Als netwerkbedrijf staan wij midden in de
samenleving. Bij alle activiteiten die wij
doen, zijn onze stakeholders direct of indirect
betrokken. Om bij onze activiteiten hiermee
rekening te kunnen houden is het belangrijk
om goed op de hoogte te zijn van de verwachtingen van de stakeholders. Voordat we dit
kunnen uitvoeren is er eerst geïnventariseerd
wie de stakeholders van N.V. Juva zijn.

INVENTARISATIE
Bij de inventarisatie van de stakeholders van N.V. Juva
is gebruik gemaakt van de ISO 26000 richtlijn.
Hierbij hebben wij onszelf de volgende vragen gesteld:
• Tegenover wie heeft N.V. Juva wettelijke verplichtingen?
• Wie zou positief of negatief kunnen worden beïnvloed
door de besluiten of activiteiten van N.V. Juva?
• Wie zal waarschijnlijk ongerustheid uiten over de
besluiten en activiteiten van N.V. Juva?
• Wie kan het vermogen van N.V. Juva om haar
verantwoordelijkheden na te komen beïnvloeden?
• Wie zou worden benadeeld indien hij wordt uitgesloten
van betrokkenheid?
• Wie in de waardeketen wordt geraakt?
Na beantwoording van deze vragen zijn in tabel 1 de
stakeholders geïnventariseerd en is in kaart gebracht
op welke manier deze stakeholders betrokken worden.
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Stakeholder

Bespreekpunten

Communicatievorm

Frequentie

Medewerkers

Informeren

Werkoverleg

1 x per maand

Betrokkenheid

Functioneringsgesprek

1 x per jaar

Intranet

Dagelijks

Toolbox

1 x per maand

Aandeelhouders

RvC

MVO-enquête

1 x per 5 jaar

Verantwoorden

AVA

1 x per jaar

Informeren

Jaarverslag

1 x per jaar

Betrokkenheid

MVO-enquête

1 x per 5 jaar

Verantwoorden

Overleg Directie

5 tot 6 x per jaar

Informeren

Overleg MT

1 x per jaar

Betrokkenheid

Overleg OR

1 x per jaar

Relatiebeheer

Website

Dagelijks

Samenwerking

Gesprekken

Periodiek

Informeren

RFI/RFP

Periodiek

Compliance

Leveranciersbeoordeling

1 x per jaar

MVO-enquête

1 x per 5 jaar

Informeren

Website

Dagelijks

Privacy & security

Berichtenverkeer

Dagelijks

Informeren

Website

Dagelijks

Vergunningen

Jaarverslag

1 x per jaar

MVO-enquête

1 x per 5 jaar

Informeren

Website

Dagelijks

Verantwoorden

Jaarverslag

1 x per jaar

KCD

1 x per 2 jaar

Inspecties

Periodiek

Informatieverzoeken

Periodiek

Samenwerking

Werkgroepen

Periodiek

Kennisuitwisseling

Ledenraad

Periodiek

Maatschappelijke

Samenwerking

Website

Dagelijks

organisaties

Betrokkenheid

Jaarverslag

1 x per jaar

Gesprekken

Periodiek

Klanten

Informeren

Website

Dagelijks

Betrekken

Direct mail

Periodiek

Relatie

Portal

Dagelijks

Dienstverlening

Social media

Dagelijks

Samenwerking

Klanttevredenheid

Periodiek

Klantenpanel GV

2 x per jaar

Klantenpanel KV

4 x per jaar

Bezoeken

Eenmalig

MVO-enquête

1 x per 5 jaar

Leveranciers

Marktpartijen
Overheden

Toezichthouder

Energiesector

Tabel 1
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VERWACHTINGEN

Uiteraard is in de vijf jaar tussen de onderzoeken ook

Wij vinden het belangrijk om dicht bij onze stakeholders

toetsing nodig om te kijken of wij nog met de juiste

te staan. Zoals uit tabel 1 blijkt, hebben we als netwerk-

dingen bezig zijn. Daarvoor voeren wij 2 x per jaar een

bedrijf een grote diversiteit aan stakeholders. De

panel uit met een groep van onze tuinbouwklanten.

belangen en de verwachtingen van de stakeholders

Hier wordt gesproken over onze dienstverlening,

zijn ook anders. Om deze verwachtingen goed in

producten, trends, ontwikkelingen en innovaties en

kaart te brengen doen we eens per 5 jaar een

ook over MVO. Hieruit blijt dat er een breed draagvlak

stakeholdersonderzoek. Door onze panels en andere

is voor onze materialiteitsmatrix.

contactmomenten toetsen we ook tussentijds of de
verwachtingen nog actueel.

Stap 3 Beoordelen
Bij het beoordelen van de resultaten gebruiken we criteria

Stap 1 Analyse

om de relevantie, significantie en prioriteit per onderwerp

Bij het inventariseren van de belangen van onze

te bepalen.

stakeholders, hebben we een weging gemaakt ten
aanzien van het belang, invloed en de risio’s van de

Relevantie

onderwerpen. Daarbij zijn onze uitgangspunten:

De mate waarin het onderwerp relatie heeft met:

• Hoe breder een bepaald standpunt in de maatschappij

• Activiteiten van N.V. Juva;

wordt gedragen, hoe legitiemer de claim;
• Hoe groter de impact is van de bedrijfsactiviteiten
op de stakeholder, hoe groter zijn belang;

• Activiteiten van de organisatie in de waardeketen
en invloedsfeer;
• Maatschappelijke verwachtingen.

• Hoe groter de invloed is van de belanghebbende
opN.V. Juva, hoe groter zijn belang;
• Hoe groter de kans is dat een eventuele confrontatie
met een stakeholder uitloopt op een conflict, hoe
groter zijn belang.

Significantie
Criteria om de significantie te bepalen zijn:
• De mate waarin het onderwerp effect heeft op
stakeholders en duurzame ontwikkeling;
• Het mogelijke effect van het ondernemen van actie

Uit deze analyse kwam naar voren dat van de volgende
stakeholders de verwachtingen geïnventariseerd
dienen te worden: klanten, aandeelhouders, overheden,
medewerkers en leveranciers.

of het uitblijven ervan;
• De mate waarin stakeholders een onderwerp
belangrijk vinden;
• Het (maatschappelijk) effect van een actie in relatie
tot de omvang van de benodigde middelen
(tijd en kosten) voor de actie.

Stap 2 Onderzoek
De geselecteerde stakeholders zijn vervolgens benaderd
voor deelname aan onze MVO-enquête. In deze enquête
konden stakeholders aangeven welke MVO-onderwerpen
zij het belangrijkste vinden voor N.V. Juva en was er
via open vragen de mogelijkheid om zelf onderwerpen/
opmerkingen aan te dragen.
Uit de enquête is gebleken dat de geënquêteerden de
volgende onderwerpen het meest belangrijk vinden:
veiligheid, gezondheid, bijdrage aan de lokale economie,
werkgelegenheid, transparante communicatie en
duurzame innovaties.
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Prioriteit

Stap 4 Materialiteit bepalen

De mate waarin het onderwerp effect heeft op de

Na beoordeling van de onderwerpen is er een weging

maatschappelijke verantwoordelijkheid van N.V. Juva.

toegepast waarmee het belang voor de stakeholder en

• De huidige prestatie van de organisatie m.b.t. het

het belang van N.V. Juva wordt bepaald. Hierbij is het

voldoen aan wet- en regelgeving en gedragsnormen;

cijfer 3 het meest belangrijk en het cijfer 1 het minst

• De mate van invloed op de stakeholders;

belangrijk. Op deze manier is duidelijk geworden welke

• De mate van bijdragen aan het behalen van de doelen

onderwerpen materieel zijn voor N.V. Juva. De resultaten

van de organisatie;

hiervan zijn opgenomen in de materialiteitmatrix (figuur 2).

• Het gemak en de snelheid waarmee acties kunnen

De onderwerpen die in de donkerblauwe velden staan,

worden uitgevoerd.

zijn voor N.V. Juva het meest materieel, over deze
onderwerpen wordt gerapporteerd in het financieel
en MVO jaarverslag.

Groot

Materialiteitmatrix

1
31

11

Belang voor stakeholders

8

32

7
14

21

3
15

16
23
24

22

2

28

27

10
17
26

18

12

13

4
33

6

30

19

29

9

5

25

Klein

20

Klein

Groot

N.V. Juva

Figuur 2
1 Veiligheid en gezondheid 		

13 Arbeidsvoorwaarden		

24 Rechten van inheemse bevolking

2 Opleiding en ontwikkeling

14 Privacy			

25 Grondstoffen

3 Duurzaam inkopen		

15 Mensenrechten		

26 Diversiteit en kansen

4 CO2-uitstoot		

16 Corruptie 				

27 Verbod discriminatie

5 	Decentrale energiesystemen

17 Concurrentiebelemmering

28 Gemeenschap

arbeidsonderhandeling

18 Water

29 Publiek beleid

6 	Verduurzamen tuinbouw

19 Biodiversiteit

30 Transport

7 Bijdrage lokale economie

20 	Vrijheid van vereniging

31 Leveringsbetrouwbaarheid		

8 Werkgelegenheid			
9 Innovatie
10 Productinformatie			
11 Transparantie			
12 Economische waarde		

en collectieve
21 Uitbanning kinderarbeid

32 Klanttevredenheid
33 Tarieven en regulering

22 	Preventie van gedwongen
en verplichte arbeid
23 Beveiligingsbeleid
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Bijlage 2: Samenvatting doelstellingen
MVO pijlers:

Beleid

Jaarplan 2017

Resultaat

Actie

Veiligheid

100% geslaagd voor
gedragstraining (Intense)

100% geslaagd

Geen directe, wel
evaluatie hercertificering

IF cijfer < 7

IF cijfer = 0 in 2017

€ 500,- budget
per medewerker

Budget is beschikbaar, meer deelname
gewenst

Huidig beleid voortzetten
Bespreken in functioneringsgesprekken
Informatie via intranet

Beleidsplan
opgesteld

Gefaseerd uitvoeren
en evalueren

Duurzame
inzetbaarheid
Welzijn van haar
medewerkers,
klanten en
omgeving

Beleidsplan uitwerken
voor mobiliteit, stimuleren
elektrisch vervoer
Renovatie/ verduurzaming
kantoor, digitalisering,
klant centraal stellen.

Vervoer

WI work

6,8

Maximaal 3,4%
Inzet casemanagement

4,0%

Verlagen werkdruk; invoer
portfoliomanagement

100% vergroening
netverlies

Gereed, levering uit
biomassacentrale

Geen

Afwegen duurzame
materiaal keuzes

Inventarisatiefase

Verder uitwerken

Realiseren Trias boring

Loopt

Triasproject afronden
als Onderkrijtproject

Opsporen bronnen en
draagvlak creëren
geothermie (ETP)

Loopt

Verder ontwikkelen
Energiesysteem Westland

Aanbieden E-web GEO

Loopt

Propositie aanpassen
aan behoeften

Slimme laadin- Participatie in
frastructuren
ElaadNL en EVnetNL

Doorlopend

Geen

Slimme
meters

8500 slimme meters aanbieden bij consumenten

8789

Geen

Realiseren Smart Grid
Westland

Ontheffingsaanvraag
ligt bij ACM

Draagvlak ontwikkelen

Faciliteren gelijk speelveld
energie aanbieders

Niet gereed

Aanbieden
allocatiediensten

Bijdrage aan gasloos
convenant

Convenanten getekend
voor 2 aardgasloze
woonwijken

Lokaal

Inkopen bij lokale
leveranciers/ aannemers

Ingevoerd

Sponsoring

Voedselbank Westland,
Make a wish, Varend Corso, Gereed
Kom in de kas

TRANSPARANTIE

CO2
Footprint

Partnerships
met
stakeholders

Decentrale
netten

Goed voor
de regio

48

Herinrichting
werkprocessen en
rol van medewerkers
Verbeteren bereikbaarheid
en opvolging klantvragen

Klanttevredenheid: ≥ 7
Verzuim

Duurzame
energievoorzieningen

Verbouwing gereed
medio 2018
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BEI

ISO 14001

Norm voor de Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties.

NEN-EN-ISO 14001 specificeert de eisen voor een

Het waarborgen van een uniforme regelgeving op het

milieumanagementsysteem die een organisatie in staat

gebied van veilige bedrijfsvoering in de elektriciteits-

stellen beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te

voorzieningsystemen van de netbeheerders. Alle

implementeren, rekening houdend met wettelijke en

netbeheerders en alle aannemers die werken in die

andere eisen die de organisatie onderschrijft en met

elektriciteitsvoorzieningsystemen moeten zich aan

informatie over belangrijke milieuaspecten.

deze regels houden.
ISO 26000
CO2-footprint

ISO 26000, de internationale richtlijn voor MVO

De CO2-footprint is een meting van alle broeikasgassen,

(Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties)

dit wordt vertaald naar een CO2-equivalent en krijgt als

biedt ondersteuning voor implementatie van MVO. ISO

waarde ton, kg en gram.

26000 biedt internationaal overeengekomen definities,
principes en kernthema’s op het terrein van MVO.

Energieakkoord

Daarnaast geeft ze richtlijnen voor implementatie

In september 2013 afgesloten akkoord tussen meer

van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

dan 40 organisaties. Uitvoering van de afspraken moet
resulteren in een betaalbare en schone energievoorzie-

ISO 9001

ning, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in

ISO 9001 is de internationaal geaccepteerde standaard

de schone technologiemarkten.

voor Kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 geeft
de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem

Energietransitie

die door een organisatie gebruikt kunnen worden om

Aanduiding voor de verandering van de energievoorzie-

klanttevredenheid te verhogen.

ning van centrale opwekking vanuit fossiele energiebronnen naar decentrale opwekking vanuit duurzame

IF-cijfer

energiebronnen.

Injury frequency: aantal ongevallen met verzuim maal
1.000.000 gedeeld door aantal arbeidsuren.

Green deal
Een overeenkomst tussen Rijksoverheid en bedrijven,

Materialiteit

waarin een gezamenlijke inspanning op het gebied

Dit zijn de onderwerpen en indicatoren die een

van duurzaamheid is overeengekomen.

beeld geven van de significante economische,
milieugerelateerde en sociale gevolgen die de organisatie

Greenhouse Gas Protocol

teweegbrengt, of die aanzienlijke invloed uitoefenen

Het Greenhouse Gas Protocol (GHGP) Initiative werd

op de beoordelingen en besluiten van belanghebbenden.

in 1998 gelanceerd met de dubbele doelstelling om
een internationale standaard te ontwikkelen voor de

MVO

verantwoording en de verslaggeving i.v.m. de uitstoot

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een

van broeikasgassen door bedrijven en om deze standaard

vorm van ondernemen gericht op economische prestaties

zo breed mogelijk te verspreiden.

(profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen
de ecologische randvoorwaarden (planet).

GRI
Global Reporting Initiative. Een wereldwijde standaard
voor jaarverslaglegging met betrekking tot duurzaamheid.
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Netverlies
Netverlies bestaat voor de netbeheerder uit twee
componenten: de technische netverliezen en de
administratieve netverliezen. Het technische netverlies
is de energie die verloren gaat tijdens het transport
van de elektriciteit. Het verschil tussen het berekende
technische verlies en het totale netverlies wordt het
administratieve netverlies genoemd.
Smart grid
Een energienetwerk dat met behulp van ICT vraag
en aanbod optimaal kan afstemmen.
Social return
Social return betekent het maken van een afspraak
in aanbestedingen om mensen met een kwetsbare
arbeidsmarktpositie aan werkervaring te helpen.
Stakeholder
Een persoon of organisatie die invloed ondervindt
(positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen
op een organisatie.
Transparantiebenchmark
De transparantiebenchmark is een jaarlijks onderzoek
naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke
verslaggeving bij Nederlandse Ondernemingen.
VIAG
Veiligheidsinstructie aardgas. Het waarborgen van
een uniforme regelgeving op het gebied van veilige
bedrijfsvoering in de gasvoorzieningsystemen van de
netbeheerders. Alle netbeheerders en alle aannemers
die werken in die gasvoorzieningsystemen moeten
zich aan deze regels houden.
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Dit rapport is samengesteld op basis van de eisen uit de Global Reporting Initiative G4 rapportagerichtlijn
met als applicatieniveau “core”.
Indicator

Indicator naam

Verwijzing

Niet gerapporteerd

Strategie en analyse
De verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde
G4-1

van de organisatie over de relevantie van duurzame

Onze aanpak

ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie.
Organisatie profiel
G4-3

Naam van de organisatie.

Organisatie

G4-4

Voornaamste merken, producten en/of diensten.

Organisatie

G4-5

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

Nieuweweg 1,
2685 ZG te Poeldijk

Het aantal landen waar de organisatie actief is
en namen van landen met ofwel grootschalige
G4-6

activiteiten, ofwel met specifieke relevantie

Organisatie

voor de duurzaamheidskwesties die in het verslag
aan de orde komen.
Aandeelhouders, groepsG4-7

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.

maatschappijen en
deelnemingen

G4-8
G4-9

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die
worden bediend en soorten klanten/begunstigden).
Omvang van de verslaggevende organisatie.

Organisatie
Samenvatting in cijfers
Overzicht betreft het
aantal medewerkers dat

G4-10

Totale personeelsbestand naar type werk,
arbeidsovereenkomst en regio.

Werkgelegenheid

werkzaam is voor
N.V. Juva maar is niet
uitgesplitst naar regio of
type werk.

Percentage medewerkers dat onder een
G4-11

collectievearbeidsovereenkomst valt. Beschrijving

Werkgelegenheid 100%

van de toeleveringsketen van de organisatie.
G4-12

Beschrijving van de toeleveringsketen

Onderdeel van

van de organisatie.

de energieketen

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode
G4-13

wat betreft omvang, structuur, eigendom of

Organisatie

leveringsketen van de organisatie.
G4-14

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe
door de verslaggevende organisatie.

Niet van toepassing

Extern ontwikkelde economische,
G4-15

milieugerelateerde en sociale handvesten, principes
of andere initiatieven diedoor de organisatie worden

MVO-pijlers

onderschreven.
Lidmaatschappen van verenigingen (zoals
G4-16

brancheverenigingen) en nationale en internationale
belangenorganisaties.

Netbeheer Nederland,
WenB, Nedu, EDSN

MVO JAARVERSLAG 2017

|

N.V. JUVA

53

GRI INDEX

Indicator

Indicator naam

Verwijzing

Geïdentificeerde materiële aspecten en grenzen
Overzicht van entiteiten opgenomen in de
G4-17

geconsolideerde jaarrekening van de organisatie

Toelichting op de gecon-

of in gelijkwaardige documentatie. B. entiteiten

solideerde jaarrekening

in de geconsolideerde jaarrekening die niet zijn

(financieel jaarverslag)

opgenomen in het verslag.
G4-18

Proces voor het bepalen van de inhoud

Bijlage 1

van het verslag.

stakeholderonderzoek

Overzicht van alle materiële onderwerpen die
G4-19

tijdens hetproces ter bepaling van de inhoud van
het verslag zijn vastgesteld.

G4-20
G4-21

Vermeld voor elk materieel onderwerp de
afbakening binnen de organisatie.
Vermeld voor elk materieel onderwerp de
afbakening buiten de organisatie.

Bijlage 1
stakeholderonderzoek
Organisatie
Organisatie

Gevolgen van een eventuele herformulering van
G4-22

informatie die in een eerder verslag is verstrekt

Over dit rapport

en de redenen voor deze herformulering.
Significante veranderingen ten opzichte van
G4-23

vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte

Over dit rapport

en afbakening.
Overleg met de belanghebbenden
G4-24
G4-25

Lijst van groepen belanghebbenden die de

Bijlage 1

organisatie heeft betrokken.

stakeholderonderzoek

Basis voor inventarisatie en selectie van

Bijlage 1

belanghebbenden die moeten worden betrokken.

stakeholderonderzoek

De aanpak voor de dialoog met belanghebbenden,
G4-26

inclusiefde frequentie van het overleg per type

Bijlage 1

en groep belanghebbenden en of zij specifiek zijn

stakeholderonderzoek

betrokken in het kader van het verslaggevingsproces.
De belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die
uit hetoverleg met belanghebbenden naar voren
G4-27

zijn gekomen en hoe de organisatie hierop heeft

Bijlage 1

gereageerd, onder meer via haar verslaggeving.

stakeholderonderzoek

Vermeld per onderwerp/vraagstuk door welke
groep belanghebbenden dit naar voren is gebracht.
Verslag profiel
G4-28

De verslagperiode waarop de verstrekte informatie
betrekking heeft.

Rapportage

G4-29

De datum van het meest recente vorige verslag.

d.d. 23-5-2016

G4-30

Verslaggevingscyclus

Ieder kalenderjaar

De contactpersoon voor vragen over het verslag of

communicatie@

de inhoud ervan.

westlandinfra.nl

G4-31

applicatieniveau: “core”
G4-32

Het gekozen applicatieniveau.

Sectorsupplement:
electric utilities
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Indicator

Indicator naam

Verwijzing

Niet gerapporteerd
Alleen het financieel

G4-33

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het

jaarverslag wordt

betrekken van externe assurance van het verslag.

beoordeeld door een
accountant.

Corporate governance
De bestuursstructuur van de organisatie, met
inbegrip van commissies die onder het hoogste
G4-34

bestuurslichaam vallen. Vermeld de commissies die

Corporate governance

verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming over

(financieel jaarverslag)

economische, milieugerelateerde maatschappelijke
onderwerpen.
Ethiek en integriteit
G4-56

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde
waarden, principes, standaarden en gedragsnormen,
zoalseen gedragscode.

Corporate governance
(financieel jaarverslag)
MVO-pijlers
Over dit rapport

Sector supplement electric utilities
EU3

Klantaansluitingen

Samenvatting in cijfers

EU4

Transport en distributielijnen

Samenvatting in cijfers

Capaciteitsplanning gericht op korte en lange termijn

KCD

beschikbaarheid en betrouwbaarheid elektriciteit

www.westlandinfra.nl

efficiency van transport en distibutie

Samenvatting in cijfers

Niet aangesloten deel bevolking in concessiegebied

Er is vanuit de wet

netbeheerder

aansluitplicht

EU6
EU12
EU26
EU27

Afsluitingen en duur afsluiting wegens wanbetaling

EU28

Frequentie stroomonderbreking

Goed voor de regio

EU29

Stroomonderbrekingduur

Goed voor de regio

Niet uitgesplitst naar type

Wordt niet gerapporteerd

Specific standard disclosures
Economische indicatoren
G4-DMA
G4-EC1

Financieel jaarverslag
Directe economische waarden die zijn gegenereerd
en gedistribueerd.

Financieel jaarverslag

Milieu indicatoren
Materialen
G4-DMA
G4-EN1

Geen specifiek beleid
Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar
gewicht ofvolume.

Overige registraties

Energie
Doelstellingen

G4-DMA

en voortgang
Doelstellingen en

G4-EN3

Energieverbruik binnen de organisatie.

voortgang 5344 m3
water verbruikt

G4-EN6

Reductie van energieverbruik.

Doelstellingen
en voortgang
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Indicator

Indicator naam

Verwijzing

Niet gerapporteerd

Emissies
G4-DMA

Geen specifiek beleid

G4-EN15

Directe uitstoot van broeikasgas (scope 1).

CO2-Footprint

G4-EN16

Directe uitstoot van broeikasgas (scope 2).

CO2-Footprint

G4-EN18

Emissies van broeikasgassen emissie-intensiteit.

CO2-Footprint

G4-EN19

Reductie van uitstoot van broeikasgassen

CO2-Footprint

Geen concrete doelstelling

Afval
G4-DMA
G4-EN23

Overige registraties
Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode

Overige registraties

Transport
G4-DMA

Mobiliteit
Significante milieugevolgen van het transport van

G4-EN30

producten en andere goederen en materialen
die worden gebruikt voor de activiteiten van de

Mobiliteit, CO2-footprint

organisatie en het vervoer van personeelsleden.
Arbeidsomstandigheden
Werkgelegenheid
G4-DMA
G4-LA1

Werkgelegenheid
Totaal aantal (nieuwe) werknemers en snelheid van
personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio.

Werkgelegenheid

Niet uitgesplitst
naar leeftijd of regio.

Corporate governance

G4-DMA

(financieel jaarverslag)
Percentage van het totale personeelsbestand dat is
vertegenwoordigd in formele gezamenlijke

G4-LA5

arbo-commissies van werkgevers en werknemers

100%

die bijdragen aan de controle op en advies over
arbo-programma’s.
Gezondheid en veiligheid
Duurzame

G4-DMA

inzetbaarheid, veiligheid
Type en mate van letsel, beroepsziekte, afwezigheid

G4-LA6

enverzuim, en het totale aantal werkgerelateerde

Duurzame inzetbaarheid,
veiligheid

sterfgevallen, per regio en per geslacht.

G4-LA9

Opleiding en ontwikkeling
Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar

Opleiding en ontwikkeling

besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar

Dit is niet weergegeven in

werknemerscategorie en geslacht.

aantal uren maar 2% van
de loonsom.
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genoemd.

Opleiding en ontwikkeling
G4-DMA

Alleen verzuimcijfers en

GRI INDEX

Indicator

Indicator naam

Verwijzing

Niet gerapporteerd

Maatschappelijke indicatoren
G4-DMA

Goed voor de regio
Activiteiten met een werkelijke of potentieel

G4-SO2

significant negatief effect op lokale

CO2-Footprint

gemeenschappen.
G4-PR8
extra
extra

Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op

In contact met klant

de privacy en het kwijtraken van klantgegevens.

en omgeving

Aantal projecten waar social return is toegepast

Duurzaam inkopen,

bij de inkoop.

2 projecten

Klanttevredenheid

In contact met klant
en omgeving
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