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Jaarverslag MVO 2012 

Oudkarspel, 7 november 2012  

 

In 2011 is een begin gemaakt met de implementatie van MVO in het beleid en de organisatie 
van E-TEC. 2012 is vooral benut om diverse MVO acties in gang te zetten en MVO in het 
management systeem te integreren, teneinde voor eind 2012 het certificaat MVO 
Prestatieladder te behalen. 
 
Behalen van gestelde jaardoelen 2011 / 2012 

• De reductiedoelstelling energieverbruik en CO2 uitstoot voor 2012 is momenteel nog 
niet (geheel) meetbaar, omdat de indicatoren nog niet beschikbaar zijn. 

• Met de vermindering van restafval is juist pas een begin gemaakt; er is nog geen 
conclusie te trekken.  

• Via het contact met de VvE van het bedrijventerrein is het stemrecht van de eigenaar 
verkregen en zijn we als bedrijf / medewerker voorgedragen als bestuurslid.  

• Om de output van de stakeholder analyse bij de stakeholders te toetsen, is een mailing 
uitgestuurd naar klanten en leveranciers. Terugkoppeling hiervan is teleurstellend (ca. 
7% ). Conclusie is voorlopig, dat uitvragen persoonlijk moet gebeuren, anders is de 
input te minimaal en hiermee is een begin gemaakt.  

• Er is een eerste opzet voor samenwerking met leveranciers en klanten gedaan, met als 
doel energie zuinigere datacenter -oplossingen te ontwikkelen c.q. te bouwen, waarbij 
standaard de PUE waarde op max. 1,35 ligt. Voor eind 2013 moet 90% van alle (nog te 
bouwen) E-TEC datacenters hieraan voldoen. 

• Eerste fase certificering volgens MVO Prestatieladder is doorlopen. 2e fase is gepland 
voor 15 november 2012.  

 
Met bovenstaande onderwerpen als doel, is een mooi begin gemaakt met MVO, maar er is de 
komende jaren op dit gebied nog veel te doen.  
 
 
Analyse en corrigerende & preventieve maatregelen naar aanleiding van: 
 
Auditen  
Uit de audits van serie 600 – MVO procedures - blijkt, dat het systeem is opgezet, maar dat de 
procedures nog echt goed moeten indraaien. Acties worden bewaakt op tijdige afhandeling. 
 
. 
Proces metingen 
Om de MVO meetpunten (33 indicatoren) overzichtelijk meetbaar te houden, is hiervan een 
apart overzicht gemaakt, dat in P-455 is gekoppeld. Er wordt kritisch gekeken naar het nut van 
bepaalde, voor E-TEC niet van toepassing zijnde, metingen van indicatoren, maar vooralsnog 
worden alle metingen gedaan / geregistreerd. 
 
De indicatoren waar in dit stadium inhoudelijk iets over gezegd kan worden: 
 

- In het kader van Behoorlijk bestuur is gesteld dat E-TEC jaarlijks voor 1 april het 
jaarverslag over het afgelopen boekjaar publiceert.  
 
1. Voor het behoud van werkgelegenheid streeft E-TEC naar een (verdere) groei van de 
solvabiliteit. 
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2. Uit een eerste onderzoek is gebleken, dat de verhouding tussen werknemer en 
werkgever door de medewerkers van E-TEC wordt gewaardeerd op een goed tot zeer 
goed.  
 
4. Om medewerkers te blijven ontwikkelen zijn gemiddeld 2 trainingen / opleidingen per 
persoon gevolgd.  
 
5. Uit de 2 promoties van 2012 kan geconcludeerd worden, dat E-TEC kansen biedt om 
door te groeien.  
 
8. In het kader van Vrijheid van Vereniging is uit een overleg in mei 2012 gebleken, dat 
er onder de medewerkers (nog) geen behoefte bestaat aan een PVT 
 
9. Ten aanzien van Uitbanning Kinderarbeid worden er voor E-TEC geen 
werkzaamheden verricht door personen onder de 18 jaar. 
 
18. Met betrekking tot Veiligheid consument bij openbare toepassing in de breedste zin 
van het woord, heeft E-TEC een klacht ontvangen inzake geluidsoverlast van 
omwonenden. Hier is door E-TEC direct en afdoende op gereageerd, waardoor deze 
omwonenden weer rustig kunnen slapen.  
 
23. Daar E-TEC geen goederen produceert, verbruikt het bedrijf als zondanig geen 
Grondstoffen. Om ten aanzien van deze indicator toch een steentje bij te dragen, is een 
inventarisatie van het papierverbruik gemaakt over 2011/12. Dit verbruik is de afgelopen 
2 jaar constant gebleven, ondanks het gestegen aantal medewerkers. Door middel van 
meer digitalisering is het streven een verbetering in 2013 van 5 % ten opzichte van 2011 
en zal een overgang naar het gebruik van FSC papier worden gemaakt. 
 
24. Ten aanzien van Energie heeft E-TEC 2010 als basis gehanteerd en een relatieve 
verbetering in 2012 gesteld (zie doelstelling in co2 footprint) 
 
25. Ten aanzien van Water heeft E-TEC 2011 als basis gehanteerd en een relatieve 
verbetering in 2013 gesteld (zie doelstelling in co2 footprint) 
 
26. Ten aanzien van Biodiversiteit is gesteld, dat de aanwezigheid van het bedrijf / de 
organisatie geen negatieve invloed heeft op de directe leefomgeving. Ten opzichte van 
het moment van vestiging op de huidige locatie, zijn er geen zichtbare veranderingen 
opgetreden. Dit ligt in de lijn der verwachting, gezien het feit dat E-TEC geen 
noemenswaardige emissies veroorzaakt. 
 
27. Ten aanzien van Uitstoot in de vorm van CO2 heeft E-TEC 2010 als basis 
gehanteerd en een relatieve verbetering in 2013 gesteld (zie doelstelling in co2 footprint) 
Ten aanzien van Uitstoot in de vorm van afval is 2011 als basis genomen en een 
verbetering in 2013 gesteld (zie doelstelling in co2 footprint).  
 
28. E-TEC werkt actief mee aan de promotie van duurzame(re) Producten & Diensten; 
in 2012 zijn van alle tot nu toe verkochte UPS systemen één derde met een hoog-
rendement 
 
30. Na in 2010 een verbetering van 2,5% te hebben gerealiseerd op het 
brandstofverbruik van Transport met de bedrijfsauto’s, is dit resultaat (weer) teniet 
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gedaan door een overname, waartoe een aantal vervuilende vervoersmiddelen 
behoorden. Momenteel is, door vervanging van het wagenpark het gemiddeld 
brandstofverbruik per 100 km met bijna 7% gedaald. 
 
31. Om tegemoet te komen aan het Genereren van economische waarden, maar ook 
om verantwoording af te leggen aan onze Holding E-TEC Power International Ltd. 
worden maandelijks financiële rapportages opgemaakt en besproken. Hierin worden 
zoals gebruikelijk inkomsten, operationele kosten, vergoedingen, reserveringen, 
belastingen en maatschappelijke donaties / investeringen, inzichtelijk gemaakt. Naast de 
sponsoring van een professionele voetbalclub, een ruiterclub en een 
bedrijfsvoetbalteam, zullen op korte termijn overleggen plaats hebben omtrent 
uitbreiding van sponsoring aan een of meerdere maatschappelijk goed doelen, om het 
volledig beschikbare budget zinvol te besteden  
 
32. Als Bijdrage locale economie verwerft E-TEC haar medewerkers bij voorkeur uit de 
directe omgeving.  
 
33. Ten einde een Bijdrage aan economisch systeem te leveren, heeft E-TEC in 2011 
totaal 70 systemen verkocht, die de huidige “energie-vragende” maatschappij behoeden 
voor schade in geval van uitval of storing van het energienet.  

 
De gedetailleerde wijze van meten van alle 33 indicatoren op het gebied van MVO laten nog 
niet op alle onderwerpen resultaten zien en hiervoor zal het nodig zijn om binnen de organisatie 
een hoger bewustzijn te creëren.  
 
Wet- en regelgeving 
De vragenboom van het Activiteitenbesluit doorlopen, er is een inventarisatie is gemaakt van de 
relevante wet- en regelgeving. Er is in kaart gebracht, dat E-TEC, op een aantal uitzonderingen 
na, aan deze wet- en regelgeving voldoet.  
 
Milieu aspecten inventarisatie 
Mede aan de hand van de wet- en regelgeving is een overzicht opgesteld, waarin de milieu 
aspecten, die op E-TEC van toepassing zijn, zijn geïnventariseerd. De acties van de milieu 
aspecten inventarisatie met hoge prioriteit zijn in gang gezet. Ten behoeve van de 
medewerkers is een handleiding met instructies geschreven en door middel van presentaties, 
zal meer draagvlak gecreëerd worden. 
 
Stakeholder analyse 
Bij de opzet van de SHA zijn aanvankelijk inschattingen gemaakt inzake de mening van de 
stakeholders omtrent E-TEC’s prestaties. Het recent gestarte persoonlijk uitvragen van de 
stakeholders levert een goed inzicht op en de uitkomsten komen overeen met onze eigen 
inschatting.  
 
Klanten van E-TEC willen over het algemeen ook graag met MVO aan de slag of doen dit al 
gestructureerd en hechten er belang aan dat E-TEC dit ook doet. Opmerking is dat E-TEC (nog) 
te weinig zichtbaar is. 
 
Onder het personeel van E-TEC leeft het MVO nog niet op gestructureerde wijze. Ondanks 
meerdere informatieve presentaties, is E-TEC nog niet tevreden over het bewustzijn van de 
medewerkers.  
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Leveranciers van E-TEC lopen over het algemeen gezien een stukje achter, hoewel zij ook 
graag “iets” met MVO willen doen. Met uitzondering van de grotere organisatie, waarmee we in 
strategie meer samenwerking gaan zoeken, met name op commerciële vlak. De kleinere 
leveranciers maken we bewust door hen regelmatig met MVO te confronteren. 
 
Naar de Overheid zijn de meldingen gedaan naar aanleiding van het activiteitenbesluit en voor 
2013 zal ook de B.V. E-TEC Power Services in het MVO worden meegenomen.  
 
De contacten op het bedrijventerrein lopen via de VVE en staan nog in de kinderschoenen. 
Onderzoek naar mogelijkheden om dichtbij te ondernemen of samen te werken zal in 2013 
meer gestalte krijgen. 
 
Beoordeling managementsysteem  
Met dit systeem is een gestructureerde aanzet gemaakt en dit is het fundament voor de 
toekomst, van waaruit E-TEC het MVO meer en meer onderdeel zal laten worden van ieders 
functioneren en bewustzijn. 
 
Jaardoelen 2012 / 2013  
- Conform resultaten uit de CO2 footprint wil E-TEC een relatieve CO2 reductie van 10 % 
bereiken door:  - TL-lampen in kantoren te vervangen door energiezuinige lampen; 
   - de haalbaarheid van een warmte-terugwin-installatie bepalen;   
   - het installeren van bewegingssensoren in kantoorruimtes;  
   - alle bedrijfsauto’s aan een A- of B label te laten voldoen. 
- E-TEC heeft gesteld een papierreductie van 5 % te realiseren, door middel van communicatie 
van relevante reductiemaatregelen 
- Voor restafval stelt E-TEC een reductie van 5% te bereiken, door afvalscheiding en gebruik 
van een kleinere afvalcontainer 
- Door pro actieve verkoop van energie zuinige oplossingen voor de diverse productgroepen, 
stelt E-TEC een toename van 5% te gaan realiseren  
- E-TEC gaat de communicatie op het gebied van MVO verbeteren.  
 Intern richt zich dit naar de medewerkers ter vergroting van het MVO bewustzijn door: 
 - MVO te laten meewegen in functioneringsgesprekken en -beoordelingsgesprekken,  
 - per afdeling presentaties te verzorgen omtrent bewustwording MS en MVO 
 Extern richt dit zich op de verbetering van communicatie met betrekking tot MVO door:  
 - Website toegankelijker en actueler te maken; 

- het opstellen van minimaal 1 nieuwsbrief omtrent MVO ten behoeve van klanten en 
leveranciers. 

- Verhoging van de solvabiliteit van de onderneming door toevoeging aan de winstreserves 
- Elke medewerker jaarlijks minimaal 1 training / cursus laten volgen. 
- In het kader van doorgroei mogelijkheden binnen de organisatie, minimaal 1 promotie per jaar 
realiseren 
 
 
 
 


