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PEOPLE 
Onder “people” verstaan wij onze eigen medewerkers, maar ook de mensen in de 

maatschappij. Hieronder is te lezen welke maatschappelijk verantwoorde activiteiten 

ANSUL BV heeft ingezet in 2021. 

 

Terugkerende activiteiten 
Een aantal van onze activiteiten voeren wij jaarlijks met trots uit. Hieronder lichten wij 

deze toe. 

 

Maatschappelijke leerervaringplaats 

Jaarlijks bieden mij binnen onze organisatie meerdere leer-ervaringplaatsen aan. Dit jaar 

hebben wij wederom twee leer-ervaringplaatsen geboden op verschillende afdelingen.  

Op de afdeling Finance hebben meerdere  studenten de kans gehad om praktijkervaring 

op te doen.  

 

Daarnaast bieden wij een leerervaringsplaats aan op onze werkplaats. Hier is de ruimte 

om iemand te begeleiden die, om welke reden dan ook, een afstand tot de arbeidsmarkt 

heeft opgebouwd. Tijdens het werken proberen we deze afstand te verkleinen, zodat 

iemand weer zelfverzekerd klaar is voor de volgende stap op de arbeidsmarkt. 

 

Lelystadse uitdaging1 

ANSUL BV is al enkele jaren onderdeel 

van de Lelystadse uitdaging. Dit 

ondernemersnetwerk richt zich op 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen.  

Het motto is: “samen streven naar een 

samenleving waarin iedereen meedoet 

en bijdraagt”. Op deze manier wordt 

vraag en aanbod bij elkaar gebracht.  

 

In 2021 heeft ANSUL BV de Lelystadse 

uitdaging op meerdere manieren ondersteund:  

• Het doneren van kantoormeubilair; 

• Sponsordiner georganiseerd in samenwerking met de P.I. Lelystad, de Praktijkschool 

de Steiger en cliënten van Werkbedrijf Lelystad2; 

• Het doneren van kerstpakketten welke worden geschonken aan Lelystedelingen die in 

contact staan met één van de gelinkte maatschappelijke organisaties. 

 

 

1 https://lelystadseuitdaging.nl/ 
2 https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/251193/jubilerende-lelystadse-uitdaging-wil-nog-meer-
stichtingen-en-verenigingen-helpen 
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Fruit op je werk3 

Wekelijks wordt er een fruit box afgeleverd op het kantoor, hiervan kunnen alle medewerkers 

kosteloos gebruik maken. Het concept van FRUIT OP JE WERK is volledige gericht op het 

stimuleren van een gezond eetpatroon. Zo leveren ze naast fruit, ook informatie over gezonder 

eten.  

 

De leverancier FRUIT OP JE WERK zet zich ook onder andere in voor voedselverspilling. Zo 

doneren zij fruit wat over is aan de kosteloos aan de Voedselbank. Fruit wat niet geschikt wordt 

geacht voor consumptie wordt gedoneerd aan Artis.  

 

Sponsoring 
Dit jaar heeft ANSUL BV wederom geheel kosteloos het onderhoud aan brandveiligheids-

middelen uitgevoerd bij ’t Praethuys4 te Alkmaar. Een huis waar mensen met kanker en 

hun familieleden een luisterend oor vinden.  

 

Daarnaast hebben wij aan Stichting M.I.L.A.5 gratis brandblusmiddelen verschaft. 

Stichting M.I.L.A. zet zich voor een van de een van de minder ontwikkelde wijken in 

Lelystad en daarbuiten. Tevens ondersteunt deze stichting de buurtbewoners onder 

andere bij voedsel- en kledingvoorziening. 

 

Voor elk uitgereikt kerstpakket aan medewerkers en gepensioneerden hebben wij een 

bedrag geschonken aan Make a Wish Foundation6. Zij zetten zich in om wensen ui te laten 

komen van jonge, zieke kinderen. Deze wensen geven ze kracht, vertrouwen en hebben 

blijvende impact. 

 

Overige activiteiten 
Buiten de terugkerende activiteiten, heeft ANSUL BV afgelopen jaar een aantal andere 

initiatieven ondersteund. Deze zijn hieronder benoemd.  

 

Tour of art7 

Tijdens het weekend van Tour of Art op 

zaterdag 2 en zondag 3 oktober, heeft 

ANSUL BV haar deuren geopend voor 

vier kunstenaars welke hun werk 

exposeerden. Tevens is die dag een 

Open Dag voor medewerkers 

georganiseerd. Bezoekende 

medewerkers en hun familie kreeg de 

gelegenheid om te stemmen op hun 

favoriete kunstwerk. Dit kunstwerk is 

 

3 https://www.fruitopjewerk.nl/ 
4 https://praethuys.nl/ 
5 https://www.metinzetluktalles.nl/ 
6 https://makeawishnederland.org/ 
7 https://tourofartflevoland.nl/ 
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aangeschaft door ANSUL BV en zal, na 1 jaar tentoongesteld te zijn, worden verloot onder 

de stemmen. In 2022 zal ANSUL BV wederom een deelnemende locatie zijn. 

 

Hieronder een aantal andere initiatieven welke zijn ondersteund: 

• Voedselbank Lelystad; 

• Alpe d’Huzes; 

• Stichting Hond Kan De Was Doen; 

• Sponsoren brandveiligheidsmiddelen muziekfestival; 

• CliniClowns; 

 

Buiten bovenstaande activiteiten, heeft ANSUL BV in 2021 een bedrag van €2.212,54 aan 

sponsoring besteed. De doelstelling is hiermee helaas niet gehaald. Wel hebben we het 

bedrag uit 2020 weten te verdubbelen.  

In 2022 zal ANSUL BV goede doelen blijven ondersteunen en zal er wederom een 

doelstelling aan gekoppeld worden. 

 

Medewerkers 
Zonder medewerkers kan ANSUL BV niet bestaan. Het binden en boeien van medewerkers 

is vandaag de dag enorm van belang. Hieronder is te lezen welke activiteiten we in 2021 

hebben ingezet om onze medewerkers te blijven binden en boeien en om de duurzame 

inzetbaarheid te vergroten. Ook zijn er kengetallen opgenomen met betrekking tot ons 

personeelsbestand.  

 

Binden en boeien 

In 2021 bleef het lastig om elkaar fysiek te ontmoeten. Op de vrijdagmiddag houden wij, 

doorgaans, de kantoorborrel. Waar een hapje en drankje wordt genuttigd. Het is een 

gezellig samenzijn als afsluiting van de werkweek. Tijdens de diverse toolboxmeetings 

van de technische buitendienst vindt er een gezamenlijke lunch plaats en sluiten wij de 

dag af met een hapje en drankje. Binnen de teams worden er ook spontaan activiteiten 

georganiseerd, waarbij werk gecombineerd wordt met plezier. De reacties hierop zijn 

positief en dit wordt zeer gewaardeerd. 

 

Personeelsvereniging 

De personeelsvereniging van ANSUL BV organiseert jaarlijks een aantal activiteiten om het 

personeel bij elkaar te brengen. De personeelsvertegenwoordiging heeft momenteel +/- 

110 leden.  

 

Ondanks de COVID-19 maatregelen, zijn er toch meerdere activiteiten buiten werktijd 

georganiseerd om het personeel bij elkaar te brengen. Zo is er begin 2021 een online pub 

quiz georganiseerd, inclusief borrelpakket. Na de zomer vond de activiteit “Escape the 

City8” plaats met een afsluitende barbecue.  

 

8 https://www.escapetours.nl/ 
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In 2022 zal, na 2 jaar uitstel, eindelijk een groot personeelsfeest georganiseerd worden 

door de personeelsvereniging op een locatie in Zwolle. 

 

Plezierig samenwerken 

Een aantal kantoormedewerkers hebben het initiatief genomen om een groep te starten 

welke zich richt op het plezierig werken op kantoor. Er zijn de afgelopen jaren in overleg 

met de kantoormedewerkers al een aantal projecten gerealiseerd zoals het verfraaien van 

de kantine. In 2021 heeft dit team het stokje overgedragen aan nieuwe teamleden. Als 

eerste activiteit hebben zij, samen met de oude teamleden, een deel van de kantoren 

voorzien van een nieuw kleurtje. Helaas was het wegens COVID-19 lastig om fysiek iets 

met elkaar te organiseren. Voor 2022 staan er leuke dingen op de planning, zoals een 

dartcompetitie en een spelletjesmiddag. 

 

Seniorendag 

In 2021 is er, tussen de COVID-19 pieken door, een seniorendag georganiseerd voor 

gepensioneerde oud-collega’s. Wij hebben hen mogen ontvangen bij Eva’s Keukentuin9, 

een thee- en koffieschenkerij in Lelystad. Er was een mooie opkomst en de oud-collega’s 

gaven aan het leuk te vinden om weer bij te kletsen.   

 

Overige activiteiten voor of door medewerkers: 

• Kortingskaarten voor Walibi Holland; 

• EK poule; 

• Motor- en fietstour voor medewerkers; 

• Het gebruiken van ons interne communicatieplatform; Speakap 

 

Opleidingen  

ANSUL BV vindt het belangrijk om haar medewerkers de mogelijkheid te bieden om zich te 

scholen en te professionaliseren. Ook blijven wij aandacht besteden aan de verplichte 

vakopleidingen. De samenwerkingen met opleidingspartners verloopt naar wens. Zij 

spelen goed in op onze opleidingsbehoeften en dat van onze medewerkers. In 2021 

hebben wij een bedrag van €83.306,27 betaald aan cursusgeld. 

 

Eind 2015 is ANSUL BV gestart met de tweewekelijkse kennisvragen. Het doel hiervan is 

om de medewerkers kennis op te laten doen en deze kennis te behouden.   

 

ANSUL School en ANSUL College hebben in 2021 geen lesdagen gehad. 

 

Vitaliteit 

Afgelopen jaren heeft ANSUL BV haar best gedaan het verzuim te reduceren. Iedere 

organisatie kent kort- en langdurig verzuim. De maatregelen die wij hebben genomen 

m.b.t. terugdringing ziekteverzuimbegeleiding heeft een daling in gang gezet. In 2018 was 

 

9 http://www.evaskeukentuin.nl/ 
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het ziekteverzuim percentage 5,25% tegenover 8,73% in 2017. In 2019 nam het 

verzuimpercentage minimaal toe. Deze steeg tot 5,37%.   

  

In 2020 is het doel gesteld om het ziekteverzuimpercentage de komende 3 jaar te laten 

dalen met 0,5% per jaar. In 2020 daalde het percentage tot 3,95%. Dat maakt dat we een 

daling van 1,45% binnen één jaar kunnen realiseren. Hier kan COVID-19 invloed op hebben 

gehad.  

Ondanks dat het ziekteverzuimpercentage de afgelopen jaar is gedaald, is er in 2021 toch 

een kleine stijging geweest. Het ziekteverzuimpercentage in 2021 een half procentpunt 

hoger dan 2020. Ook waren er vaker ziekmeldingen dan het jaar ervoor.  

 

Voor 2021 heeft ANSUL BV een doelstelling vastgesteld om het kort- en midden-lang 

verzuimpercentage beide onder 1,5% te realiseren. Voor kort verzuim lag het 

verzuimpercentage in 2021 op 0,65%. Voor midden-lang verzuim lag het 

verzuimpercentage op 1,33%. Een mooi resultaat. 
 

Het huidige ziekteverzuimpercentage ligt nog steeds lager dan wij in 2017, 2018 en 2019 

hebben  meegemaakt. Wij zijn hier erg blij mee. Daarentegen hebben wij in 2021 wel 

gekampt met een paar langdurige ziektegevallen. Desondanks zijn we tevreden over het 

verzuimpercentage van 2021.  

  

De medewerker dient zelf ook een bijdrage te leveren inzake zijn ziekteverlof en terugkeer 

in het arbeidsproces. ANSUL BV blijft zich richten op het schenken van aandacht aan de 

medewerker die met ziekteverlof is om een zo snel mogelijke terugkeer te realiseren. De 

samenwerking met de arbodienst verloopt naar wens wat eveneens blijkt uit het resultaat. 

De huidige aanpak van ons verzuimbeleid is goed gevallen en heeft ons doen besluiten om 

de samenwerking met de arbodienst te continueren.  

 

In 2022 wordt er nagedacht over initiatieven om vitaliteit te blijven bevorderen.  

 

Veiligheid, gezondheid en welzijn  

Gezondheid en Welzijn is binnen onze organisatie een groot goed. Al onze technische 

buitendienstmedewerkers volgen standaard een VCA-training om zo voorbereid te zijn op 

het veilig kunnen werken op welke werkplek dan ook. Daarnaast zijn zij allen opgeleid met 

verplichte trainingen, passend bij de functie. 

 

Elk ongeval is er één teveel, waarbij wij ernaar streven om via toolbox- (veiligheid) 

onderwerpen, werkgesprekken en via QA-controles het aantal ongevallen laag te houden.  

  

Wij registreren al onze ongevallen. Ook registreren wij de sinds kort de bijna ongevallen. 

Het doel hiervan is om te leren van de bijna ongevallen en hierna preventieve maatregelen 

te nemen om meer daadwerkelijke ongevallen te voorkomen. Onderstaand zijn de ongeval 

gegevens weergegeven. In 2020 hebben er 2 ongevallen plaatsgevonden met lichte 

blessures. De afgelopen 3 jaar hebben wij niet te maken gehad met (bijna)ongevallen.  
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Hieronder een schema met alle (bijna)ongevallen van de afgelopen 3 jaar.   

  

Kengetallen personeel 

Hier zijn kengetallen opgenomen met betrekking tot ons personeelsbestand. Er valt te 

lezen hoe onze instroom en uitstroom in 2021 is verlopen. Ook zijn er overzichten met 

betrekking tot de leeftijdmix en de duur van het dienstverband. 

 

In 2021 hebben wij in totaal 12 

nieuwe collega’s mogen 

verwelkomen. Het grootste deel 

van hen heeft een leeftijd tussen 

25 en 35 jaar oud.  

 

Instroom is in de huidige 

arbeidsmarkt uitdagend. Er is 

sprake van krapte. Vooral 

technische functies zijn moeilijk 

te vervullen. We hebben minder 

instromende collega’s gehad dan 

andere jaren in het verleden. Toch 

lukt het ons gelukkig om nieuwe collega’s te vinden voor onze openstaande vacatures. 

Maar liefst 9 van de 12 nieuwe collega’s zijn gestart in een technische functie. Voor ons 

kantoor hebben we 3 nieuwe collega’s ontvangen. 

 

In 2021 hebben we afscheid 

genomen van 11 medewerkers. 

Doordat er meer medewerkers 

zijn ingestroomd, hebben we een 

kleine groei gemaakt qua grootte 

van het personeelsbestand.  

 

Het valt op dat er afgelopen jaar 

minder medewerkers zin 

uitgestroomd dan de voorgaande 

jaren.  

Het valt op dat er niemand is 

uitgestroomd uit oudere 

leeftijdscategorieën. Ook is er niemand met pensioen gegaan in 2021.  
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In figuur 3 is te zien dat er steeds 

meer medewerkers werkzaam 

zijn met de leeftijd tussen 36 en 

45 jaar oud. Net zoals 

voorgaande jaren, wordt deze 

groep medewerkers het meest 

vertegenwoordigd.  

 

Ook de categorie met 

medewerkers tussen 55 en 65 

jaar oud is toegenomen qua 

aantal. Gezien de spelende 

vergrijzing, is het risico hiervan 

dat er op hetzelfde moment veel medewerkers tegelijkertijd kunnen uitstromen wegens 

pensioen of fysieke klachten. Ondanks het risico, bestaat het grootste gedeelte van ons 

personeelsbestand uit medewerkers tussen de 36 en 45 jaar oud.  

Medewerkers blijven relatief lang voor 

ANSUL BV werken. Daar zijn we trots op! 

In de Figuur 4 is te zien dat meer dan de 

helft van ons personeelsbestand 

minimaal 6 jaar werkzaam bij ons is. 

Tegelijkertijd is te zien in hetzelfde 

figuur dat dit percentage steeds kleiner 

wordt. Iets wat inherent lijkt aan de 

huidige arbeidsmarkt.  

 

ANSUL heeft ervoor gekozen om zich 

ISO-NEN 14001-2000 te laten 

certificeren, ook wel bekend als de 

milieu-certificering. In dat kader zijn veel aspecten binnen onze organisatie tegen het licht 

gehouden met betrekking tot het milieu. Dagelijks zijn wij bezig met dit item. Daarbij kan 

men denken aan het beperken van printen waardoor papier- en tonerreductie optreedt. De 

afvoer van brandslanghaspelslangen en ontmantelen van oude blussers gebeurt op een 

milieu verantwoorde wijze. Kritisch kijken naar al onze milieuaspecten blijft een 

aandachtspunt tijdens onze MT- en andere interne vergaderingen, waarbij aangetekend 

wordt dat onze medewerkers regelmatig komen met items die betrekking hebben op het 

milieu. Al onze hardware (computers, printers ed.) wordt aangeboden aan een bedrijf ter 

recycling en de opbrengsten gaan naar een goed doel, zoals ook benoemd bij “people”. Dit 

geldt eveneens voor onze toners en oude telefoons, welke wij meerdere keren per jaar 

aanbieden. Er is een app in gebruik, die de medewerkers stimuleert om een veilige en 

duurzamere rijstijl te hanteren. Daarnaast krijgt iedere nieuwe medewerker met 

bedrijfsauto een rijcursus aangeboden die gebaseerd is op “Het Nieuwe Rijden”. Hierin 

leert de medewerker veilig, maar ook duurzaam te rijden.  

  

Betrokkenen/Stakeholders  
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PLANET  
In de bijlage staat een opsomming van onze Stakeholders die betrokken zijn bij onze 

organisatie. Hierin hebben wij ook aangegeven welk risico zij vormen en in welke MVO- 

groep zij vallen.  

  

Doelstellingen  

Omdat wij zowel ISO 9001-2015 en ISO 14001-2015 zijn gecertificeerd, hebben wij diverse 

doelstellingen geformuleerd gericht op de borging van ons 

kwaliteitsmanagementsysteem. Onze kwaliteits-, milieu managementsysteem en de VCA 

in 2021 getoetst door TUV en daaruit is gebleken dat alle systemen geborgd zijn in onze 

organisatie. Na deze audit hebben wij onze aflopende certificeringen mogen vernieuwen.   

  

Wij hebben het als zeer prettig ervaren om een zogenaamde combi-audit uit te voeren. 

Onze kwaliteits- en milieu doelstellingen hebben wij vastgelegd in ons prestatie-

indicatoren overzicht. Het gaat hier te ver om deze doelstellingen allemaal te verwoorden. 

Wel vinden wij het belangrijk om in het kader van MVO onze doelstellingen te formuleren, 

wat ook een eis is om deze te communiceren met onze stakeholders. Het blijft een mooie 

uitdaging om ons kwaliteits- en milieumanagementsysteem en VCA-certificatie op niveau 

te houden in onze organisatie.  

  

Op pagina 11 staan de doelstellingen van 2021 benoemd in een tabel. In de tabel wordt 

inzichtelijk gemaakt wat het doel is, welk resultaat er bereikt is en of het doel behaald is.  
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PROFIT 
Als bedrijf zijn wij winstgevend. Onze bedrijfsresultaten zijn jaarlijks redelijk gelijk aan 

voorgaande jaren met een marge van 10%. Dat maakt dat wij ook op dit gebied duurzame 

toekomst tegemoet zien.  

 

Doelstellingen 

Doelstelling  2021 Resultaat  Behaald  

Energie-niveau van 2017 

aanhouden. Energieverbruik van 

46.160 kWh, gasverbruik van 

20.590 m3  en watergebruik van 

141L;  

 Onbekend  Onbekend 

Klanttevredenheid optimaliseren 

en percentage tevreden en 

percentage zeer tevreden klanten 

te verhogen naar 95% resp. 35%;  

96,5% Tevreden 

40,4% Zeer tevreden 
 

 Ja 

Sponsering Goede Doelen 2021 

voor een minimaal bedrag van € 

2.500,00;  

  

2.212,54   Nee  

Vrijwilligersdag houden in de 

tweede helft van 2021 met 

minimaal het aantal deelnemers 

als in 2019;  

 Gezien COVID-19 waren hier 

beperkte mogelijkheden voor 

Nee   

Kort en middenlang 

ziekteverzuimpercentage van 1,5% 

of lager;  

Kort 0,65% 

Midden 1,33% 

Lang 1,66% 

 Ja  

Leerplaats voor technische MBO-

studenten;  

  Ja   

Investeren in opleidingen > € 

50.000 in 2020;  

 €83.306,27 Ja   

Omzet van basisactiviteiten 

minimaal houden op niveau van 

2019;  

  

  Ja 

Behoud van al onze certificeringen, 

NEN 9001-2015, NEN 14001-2015, 

VCA, REOB, CIBV1233 en MVO.  

  

  Ja  
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Doelstellingen 2022 

Voor 2022 heeft ANSUL BV ook een aantal doelstellingen opgesteld. 

• €2.500 budget gebruiken voor (met name) lokale sponsoring.  

• Leerplaats voor technische MBO studenten. 

• Investeringen in opleidingen > 50.0000. 

• Overige doelen staan in sheet benoemd, energie, KTO, ziekteverzuim, behoud 

certificering" 
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BIJLAGEN: 

BETROKKENEN/STAKEHOLDERS 
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Paragraaf in ISO 26000  

6
.2

 

6
.3

 

6
.4

 

6
.6

 

6
.5

 

6
.8

 

6
.7

 

         

Werknemers JA 1 1 1 1 3 2 3 

Ex-werknemers, m.n. gepensioneerden JA 3 3 3 3 3 2 3 

Klanten, waaronder overheden JA 1 2 3 1 2 2 1 

Leveranciers goederen via moedermaatschappij JA 2 3 3 1 2 3 3 

Leveranciers goederen anders JA 2 3 3 1 2 3 3 

Leveranciers diensten JA 2 3 3 1 2 3 3 

Aandeelhouders = moedermaatschappij. 
Moedermaatschappij is beursgenoteerd en 95 % in 
handen van één familie. 

Nee, loopt via (top)management 

(Top)management = man. Moedermaatschappij JA 1 3 3 1 2 3 3 

Gemeente/overheid, activiteitenbesluit JA 1 3 2 1 1 2 3 

Provincie NEE        

Waterschap JA 3 3 3 1 1 3 3 

Rijk, alleen fiscaal JA 3 3 3 1 3 3 3 

EU NEE        

Buren: Bedrijfskring Lelystad, directe buren JA 3 3 3 2 2 2 3 

Concurrenten JA 3 3 3 3 3 3 3 

Professionele verenigingen NEE        

Vakbonden JA 2 2 1 1 2 2 2 

Branche organisaties: Metaalunie, Vebon JA 3 2 1 1 2 2 1 

Certificerende instanties: Tüv (VCA & ISO) , CIBV 

(REOB & BMI/OAI & CIBV 1233) 

JA 1 3 1 1 1 3 1 

Moederbedrijf Zie hiervoor       

Dochterbedrijf/-ven JA 1 1 1 1 3 2 3 

Zusterbedrijven, Nu Swift is relevant JA 2 3 3 2 3 3 2 

Verzekeringsmaatschappij(en), lijstje nog te maken JA 2 3 3 1 3 3 2 

Bank(en) is dienstverlener JA Zie bij dienstverleners 

Financiers NEE        

Accountant is dienstverlener JA 1 3 3 1 2 3 3 

Media, niet structureel JA 3 1 2 1 1 2 2 

Kamer van Koophandel JA 3 3 3 3 3 3 3 

         

         

Score, de laagste score heeft de hoogste prioriteit  43 54 51 29 46 54 53 

Hoogste drie prioriteiten  3   1 2   

 

Risico in huidige situatie/verbetering nodig: 1 hoog  

2 middel 

3 laag 

 


