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2021 was een goed jaar voor AQUON. De groei van
AQUON zette zich voort en we kozen voor Houten
als locatie waar onze nieuwe huisvesting zal komen.
Het was een jaar waarin we nog veel te maken hadden
met de corona-maatregelen. Daarnaast was het ook
het jaar waarin we ons 10 jarig bestaan vierden.
Dit is het sociaal jaarverslag 2021 van AQUON.
Het is voor het eerst sinds 2011 dat een sociaal
jaarverslag is gemaakt. Het vergelijken van cijfers en
ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande jaren is
daarom nog niet mogelijk. Wel geeft dit verslag een
goed beeld van de personeelsontwikkelingen en het
sociaal beleid bij AQUON.
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2 STRATEGIE AQUON: RUIMTE VOOR ONTWIKKELING EN CULTUUR
Wij zijn AQUON
ik ben AQUON

De strategie van AQUON is gebaseerd op vijf pijlers: Ontwikkeling van medewerkers, onze performance, innovatie, samenwerking en interne
cultuur. Ook hieruit blijkt dat de sociale waarden van AQUON in alle aandachtsgebieden terugkomen. Dit is vooral zichtbaar in de twee
hoofdonderwerpen ‘Ontwikkeling (van medewerkers)’ en ‘Cultuur’, maar ook binnen de andere drie pijlers spelen de sociale waarden een rol.

ONTWIKKELING (VAN MEDEWERKERS)

CULTUUR

IKB
Oog voor
balans privéwerk

Waarderen

Houding en
gedrag

Functiehuis

Zelfstandig
werken

AANDACHT
VOOR

Groei en
ontwikkeling
van organisatie

Relevant
werk
Strategisch
Personeel Plan
(SPP)

Ontwikkel
budget PBB
Maatschappelijk
verantwoord

Zelfvertrouwen

REDENEN

Centralisatie

REDENEN

Prima arbeids
voorwaarden

Bevlogen &
deskundig

Transparant
& helder

Duurzaamheid

Verandervermogen

Resultaten
Medewerker
onderzoek

Uitleggen hoe
wij werken en
hoe wij met
elkaar omgaan

AANDACHT
VOOR

Bewustwording

Gevoel van
thuiskomen

Maatschappelijk
belang
Professioneel

Trotspunten
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De andere drie pijlers van de strategie.
PERFORMANCE

INNOVATIE

SAMENWERKING

Voorbeeldfunctie
Leverings
betrouw
baarheid

Basis primaire
proces op orde

Groei
productie

Succesvol
opzetten
nieuwe lijnen

Begroting &
realisatie
in lijn

REDENEN
Hard werken
voor het beste
resultaat

Zelfstandig
werken en
verbinding
zoeken

Lerende
organisatie

REDENEN

AANDACHT
VOOR

Innovatie
maakt ons
werk nog
leuker

Financieel
bewustzijn

Klantgericht

Regie op
programma

Innovatie
programma

AANDACHT
VOOR

Team
overschrijdend
werken

Servicebureau
in kracht zetten
Samen kom
je verder
Samenwerking
binnen team &
tussen teams

Samenwerking

AANDACHT
VOOR

Verankering &
documentatie

Planning

REDENEN
Product- &
dienstencatalogus

Expertise
Inzicht in de
waterkwaliteit
is onze
specialiteit
Advies
vaardigheid
Accreditatie

Focus op open
heid, afstemming
en communicatie

Verbinding
Investeren
in nieuwe
technologie

Investering in
ontwikkeling
medewerkers
Financiën
Optimalisatie
van alle
processen

Samenwerking
en verbinding
met de water
schappen

Verbinding
zonder
hiërarchie

3 PERSONEELSBESTAND - DE BASIS
Totaal aantal medewerkers
en contractvorm

Man/Vrouw verhouding

63 %37

7
62
Totaal

236

13

154

Medewerkers per afdeling
77

80

64

70
60
50
40
30

37
27

24

20

6

10

1

0
Bedrijfsvoering

Chemie

Directie

Hydrobiologie

Monstername Servicebureau
& Logistiek

Vraag
ontwikkeling
& Advies

Stagiaires
Inhuurcontract
Loondienst bepaalde tijd
Loondienst onbepaalde tijd
Loondienst

4 PERSONEELSFLUCTUATIES & VACATURES
TOTAAL: 23
UITSTROOM
5
Bedrijfsvoering

2

6
Hydrobiologie

4
Monstername
& Logistiek

5
Servicebureau

2
Chemie

1
Directie

3
Monstername
& Logistiek

1

TOTAAL: 7

Chemie

DOORSTROOM

3

Bedrijfsvoering

3
Hydrobiologie

2
4

Monstername
& Logistiek

Servicebureau

35
Inhuur

Servicebureau

TOTAAL: 11
59
Inhuur

INSTROOM

Waarvan
1 pensionado

4 PERSONEELSFLUCTUATIES & VACATURES

1
Vacatures
geopend

10

1

7

31

3

1
Vacatures
gesloten

8

Totaal

Vervangende
vacature
(al open)

Totaal

68

1

7

Vacatures
vervallen

15

Totaal

30

34

Totaal

54

1
1
0

10

20

30

Bedrijfsvoering
Chemie
Hydrobiologie
Monstername & Logistiek

40

50

MT
Servicebureau
Waterbodem

60

70
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Verhouding fulltime / parttime
(vast in loondienst)

70

Totaal

167

Fulltime
Parttime

97

Leeftijdsopbouw
(31-12-2021)

Leeftijds
opbouw
(31-12-2021)

< 25 jaar
25 - 34 jaar
35 - 44 jaar
45 - 54 jaar
55 - 59 jaar
60 - 64 jaar
> 65 jaar

1
19
35
55
34
19
2
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VERZUIM

Verzuimduur
0,01%
0,81%

Totaal

5,45%

Voortschrijdend verzuim
0,68%
4%
3,5 %
3%
2,5 %
2%
1,5 %
1%
0,5 %
0%

3,96%

28% heeft zich 3 maal
of meer ziekgemeld
(frequent verzuimers)

Meldingsfrequentie

63%

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0,1

van de medewerkers
hebben zich 1 of meer
dere keren ziekgemeld

0,2

37%

van de medewerkers
had geen (nieuwe)
verzuimmelding

Totaal

1,3

1,0

Kort verzuim
Middellang verzuim
Lang verzuim
Verzuim langer dan 1 jaar
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SOCIALE VEILIGHEID
In 2021 spraken we met alle medewerkers binnen
AQUON over gewenst en ongewenst gedrag.
Op basis van de input uit deze gesprekken kwam
het document ‘Sociale Veiligheid bij AQUON’ tot
stand. Sociale veiligheid is daarmee en onderwerp
geworden wat meer aandacht krijgt en waar meer
over gepraat wordt.
EXTERNE VERTROUWENSPERSOON
In 2021 zijn drie individuele casussen voor
AQUON begeleidt, waarvan dit tweemaal heeft
geleid tot ondersteuning bij gespreksvoering.
De externe vertrouwenspersoon is tweemaal
op locatie Tiel en tweemaal op locatie Leiden
geweest om daar in gesprek te gaan met
medewerkers. Ook heeft de vertrouwenspersoon
gesproken met de OR. Er is tweemaal een analyse
en globale terugkoppeling aan HR gegeven.

Campagne
(sociale)
veiligheid
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MISSIE

VISIE

AQUON realiseert gedegen inzicht in waterkwaliteit.
Hiermee dragen wij als geïntegreerd ketenpartner van
de waterschappen bij aan een gezond en duurzaam
watersysteem.

AQUON is net als water altijd in beweging.
Een heldere organisatie, met kennis en innovatie
als drijvende kracht. Als expert op het gebied van
wateronderzoek leveren wij kwalitatief uitstekende data
en verstrekken we informatie die noodzakelijk is voor
degelijk waterbeheer door de waterschappen.
Nu en in de toekomst.

Samen werken we aan een gezond leefgebied voor
flora en fauna, veilig zwemwater en schoon
oppervlaktewater voor mens en dier.
Want goed water is goed leven.

Om expert te blijven op het gebied van wateronderzoek,
geven we prioriteit aan kennisbehoud, samenwerking
en innovatie. Hiervoor zoeken we verbinding met de
waterschappen en andere deskundige partijen.
Werken bij AQUON betekent flexibiliteit, deskundigheid
en verantwoordelijkheid. AQUON biedt haar
medewerkers een inspirerende omgeving met ruimte
om professioneel te werken en hun talent optimaal te
ontwikkelen.

WERKEN BIJ AQUON,
DAT DOEN WE SAMEN!

