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Voorwoord door het Management – strategie en analyse
Na het dynamische jaar 2015, kan 2016 gezien worden als het jaar waarin we gestart zijn met alle plannen
die in Q4 van 2015 geformuleerd waren. Centraal stond het verstevigen van de I-SEC fundering na de
enorme groei van 2015.
Begin 2016 was gericht op het in kaart brengen van “waar staan we nu en waar willen we naar toe”. De
doelstelling was al gauw helder: “de onbetwiste nummer 1 worden en blijven binnen de
Luchtvaartbeveiliging”. Elke afdeling, elke functionaris kent zijn of haar essentiële bijdrage en is zich
bewust waarom bepaalde werkzaamheden uitgevoerd worden zoals we dat met elkaar afspreken.
Kortom, inzoomen op de WHY, HOW, WHAT.
Een mooie doelstelling waarvan we ons bewust waren en nog steeds zijn, dat je dit niet van de een op
de andere dag gerealiseerd hebt. Aan de hand van de 7 S-en van McKinsey zijn we met verschillende
projecten aan de slag gegaan.

Figuur 1: Projectoverzicht 2016

Confidential

2

Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2016

Op beveiligingsgebied is er ook in 2016 veel gebeurd. Naast verschillende aanslagen in zowel Europa als
de rest van de wereld, hebben vooral de aanslagen op luchthaven Zaventem (Brussel) en Ataturk
(Istanbul) grote invloed gehad op de organisatie. Niet alleen door het verscherpen van procedures, maar
ook doordat het elke medewerker binnen I-SEC deed beseffen waar we als organisatie voor staan. De
dreiging komt ineens een stuk dichterbij.
Dat snel schakelen een specialiteit is van I-SEC Nederland B.V., hebben we ook in 2016 meerdere malen
bewezen.
Als beveiligingsbedrijf zijn de diensten die wij leveren onlosmakelijk verbonden aan personeel. I-SEC
Nederland B.V. ontleent haar bestaansrecht aan het personeel dat dagelijks op de te beveiligen posities
het werk uitvoert. Ook in 2016 is er weer zeer veel gebeurd op het gebied van personeel. Er is een grote
groep nieuw personeel binnengekomen en ook is er veel interne doorstroom geweest door middel van
interne vacatures.
Zoals in veel sectoren, is er ook in de luchthavenbeveiliging sprake van voortdurende spanning tussen
Compliance, Customer en Cost. Binnen I-SEC streven we er naar continu de juiste balans te vinden en te
behouden tussen enerzijds efficiency en anderzijds duurzaamheid, medewerkerstevredenheid en
klantvriendelijkheid. Dat dit niet altijd makkelijk is, bleek ook in 2016. Door de grote instroom en de vele
inwerktrajecten, hebben we hier en daar wel wat uitdagingen gehad om de KPI norm te halen.
Om als organisatie financieel gezond te blijven, is het belangrijk dat je investeert in het onderhouden van
het product dat je levert. I-SEC levert beveiliging dat wordt geleverd door het personeel. Investeren in de
duurzame inzetbaarheid van personeel is dan ook essentieel. In 2016 heeft I-SEC door middel van de SF
subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid, geïnvesteerd in de werkvermogenscan om in kaart te brengen
hoe het gesteld is met de Duurzame Inzetbaarheid binnen I-SEC. Aan de hand van de aanbevelingen zijn
er diverse programma’s gestart. Zo is er een op I-SEC toegespitst Leiderschapsprogramma ontwikkeld
gericht op persoonlijk Leiderschap en Leidinggevende vaardigheden binnen de functie. Onderdelen van
dit Leiderschapsprogramma zijn Profile Dynamics, een Masterclass Excellente Communicatie,
Situationeel Leidinggeven en Continu verbeteren door middel van de KATA methodiek.
Ook zijn we gestart met een vitaliteitsprogramma in samenwerking met MOVE. Adriaan en Samantha
van MOVE zijn in het vierde kwartaal van 2016 wekelijks in de lounge van I-SEC geweest om in gesprek te
gaan met medewerkers over het belang van een gezonde leefstijl. Het resultaat was veelbelovend, 10%
van de I-SEC populatie is aan de slag gegaan met de eigen vitaliteit. In 2017 zal dit zeker een vervolg
krijgen.
Duurzaamheid staat centraal in de algehele bedrijfsvoering. Ook in 2016 hebben we weer veel
geïnvesteerd in het verduurzamen van ons beleid. De visie en uitdaging van I-SEC is duidelijk: binnen de
complexe en groeiende burgerluchtvaart is I-SEC de professionele, vooroplopende partner in het
ontzorgen van de klant met betrekking tot beveiliging. Klant en medewerker staan centraal in onze
bedrijfsvoering. Wij geloven dat veiligheid en efficiëntie samen kunnen gaan met een plezierige
klantbeleving. We care about you, we care about security, we care about your security.
De doelstelling van I-SEC is om de onbetwiste nummer 1 te zijn binnen de luchtvaartbeveiliging. Elke
investering moet bijdragen aan het bereiken van deze doelstelling.
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In dit MVO-verslag 2016 berichten wij u over de ontwikkelingen in de maatschappelijke impact en onze
doelstellingen voor het komende jaar ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag reacties of suggesties hebben, dan nodig ik u uit om deze
met ons te delen, zodat we samen tot een beter resultaat kunnen komen.

Mart Vergouwen MBA I Managing Director

Confidential

I-SEC Nederland B.V.

4

Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2016

Inhoudsopgave
1. Beschrijving van de organisatie .......................................................................................................... 6
1.3 Personeelsaantallen I-SEC Nederland B.V. in 2016 .................................................................................. 7
1.4 Gemiddelde man vrouw verhouding over 2016 ....................................................................................... 8
2. Organisatie I-SEC Nederland 2016 .................................................................................................... 10
2.1 Overzicht van de ‘materiële onderwerpen’ ............................................................................................. 11
2.2 Proces van de stakeholderdialoog ........................................................................................................... 12
2.3 Weergave van de gekozen rapportagevorm. .......................................................................................... 13
2.4 Beschrijving van de managementvorm (directie en organogram) ...................................................... 13
3. Verklaring ethiek en integriteit ........................................................................................................ 15
Specifieke MVO-informatie: ............................................................................................................................. 15
4. Materialiteitsmatrix 2016 .................................................................................................................. 18
4. Economisch ......................................................................................................................................... 19
5. Omgeving............................................................................................................................................. 19
6. Labour (Human Resources) ............................................................................................................... 19
6.1 Organisatie ................................................................................................................................................... 19
6.2 Instroom ....................................................................................................................................................... 22
6.3 Doorstroom ................................................................................................................................................. 22
6.4 Planning ........................................................................................................................................................ 23
6.5 Mobiliteit ...................................................................................................................................................... 23
6.6 Verzuim ........................................................................................................................................................ 24
6.7 Werkvermogenscan .................................................................................................................................... 25
6.8 Stakeholdergesprekken ............................................................................................................................. 26
6.9 Vertrouwenspersonen ............................................................................................................................... 27
7. Social .................................................................................................................................................... 27
8. Product Responsibility ....................................................................................................................... 28
9. Overzicht KPI’s Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2017-2018 ..................................... 28

Confidential

5

Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2016

1. Beschrijving van de organisatie
I-SEC Nederland B.V. is een beveiligingsbedrijf, gespecialiseerd in luchtvaartbeveiliging.
1.1 De organisatie visie van I-SEC is:
Binnen de complexe en groeiende Burgerluchtvaart is I-SEC dé professionele, vooroplopende partner in
het ontzorgen van de klant met betrekking tot beveiliging. Klant en medewerker staan centraal in onze
bedrijfsvoering. Wij geloven dat veiligheid en efficiëntie samen kunnen gaan met een plezierige
klantbeleving.
We care about you, We care about Security, We care about Your Security
1.2 De Missie van I-SEC is:
I-SEC is de nummer 1 zijn en blijven, door vanuit partnership innovatieve oplossingen te bieden voor
beveiligingsvraagstukken in complexe omgevingen in het kader van het veiligstellen van belangen van al
onze stakeholders. I-SEC Nederland en haar holdingmaatschappij I-SEC International hebben als enige
beveiligingsbedrijf in Nederland én in de wereld, Luchthavenbeveiliging als kernactiviteit. De
kernwaarden van I-SEC Nederland zijn:

Figuur 2: kernwaarden I-SEC Nederland B.V.

Schiphol Nederland B.V. is onze grootste opdrachtgever. Daarnaast heeft I-SEC Nederland een contract
met Jones Lange Lasalle voor het object Intel, waar circa 30 medewerkers werkzaam zijn.
I-SEC Nederland B.V. had in 2016 gemiddeld 1374 medewerkers in dienst. I-SEC Nederland levert alleen
beveiligingsdiensten. De afdeling Planning, Finance en HR zijn ondersteunend voor de core business. Al
onze beveiligingsmedewerkers vallen onder de CAO particuliere beveiliging.
Voor de omzetcijfers verwijzen wij u naar het financieel jaarverslag van I-SEC Nederland B.V. en haar
moederbedrijf I-SEC International B.V.
Confidential
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1.3 Personeelsaantallen I-SEC Nederland B.V. in 2016
Periode

Beginstand

Instroom

Uitstroom

Eindstand

Gem. aantal

% Verloop

2016

FTE

HC

FTE

FTE

HC

FTE

HC

FTE

HC

FTE

HC

Januari

893,7

1134

7,41

10

893,9

1139

893,8

1136,5

0,83%

0,88%

Februari

893,9

1139

19,85

27

9,21

13

906,3

1156

900,1

1147,5

1,02%

1,13%

Maart

906,3

1156

21,25

29

8,09

10

926,7

1181

916,5

1168,5

0,88%

0,86%

April

926,7

1181

23,75

32

8,46

11

943,4

1201

935,05

1191

0,90%

0,92%

Mei

943,4

1201

22,5

30

11,15

16

955,25

1218

949,325

1209,5

1,17%

1,32%

Juni

955,25

1218

36

49

12,19

16

980,1

1251

967,675

1234,5

1,26%

1,30%

Juli

980,1

1251

63,99

84

11,32

17

1027,12

1318

1003,61

1284,5

1,13%

1,32%

1027,12

1318

49

67

12,35

17

1064,8

1368

1045,96

1343

1,18%

1,27%

September

1064,8

1368

13,25

19

16,46

21

1065

1370

1064,9

1369

1,55%

1,53%

Oktober

1065

1370

18,65

26

12,41

16

1067

1375

1066

1372,5

1,16%

1,17%

November

1067

1375

25,25

34

9,02

12

1080

1393

1073,5

1384

0,84%

0,87%

December

1080

1393

10,5

14

8,61

14

1080

1393

1080

1393

0,80%

1,01%

303,99

411

126,68

173

1,06%

1,14%

Augustus

Totaal

HC

Tabel 1: Gemiddelde personeelsbezetting en verlooppercentages Agents en Teamleaders I-SEC Nederland

Periode

Beginstand

Instroom

Uitstroom

Eindstand

Gem. aantal

% Verloop

2016

FTE

HC

FTE

FTE

HC

FTE

HC

FTE

HC

FTE

HC

Januari

110,3

119

1

1

119

128

114,65

123,5

0,87%

0,81%

Februari

119

128

1

1

1,8

2

119

128

119

128

1,51%

1,56%

Maart

119

128

1

1

1

1

113,5

123

116,25

125,5

0,86%

0,80%

April

113,5

123

0

0

0,9

1

114

124

113,75

123,5

0,79%

0,81%

Mei

114

124

0

0

0

0

114,5

124

114,25

124

0,00%

0,00%

Juni

114,5

124

0

0

2,8

3

114,5

124

114,5

124

2,45%

2,42%

Juli

114,5

124

0

0

1

1

112,95

122

113,725

123

0,88%

0,81%

Augustus

112,95

122

2,45

4

1,6

2

114,4

125

113,675

123,5

1,41%

1,62%

September

114,4

125

0,8

1

4,9

5

112,2

123

113,3

124

4,32%

4,03%

Oktober

112,2

123

1,6

2

1

1

109,9

120

111,05

121,5

0,90%

0,82%

November

109,9

120

0

0

0

0

109,1

119

109,5

119,5

0,00%

0,00%

December

109,1

119

1,8

2

2

2

113,6

124

111,35

121,5

1,80%

1,65%

8,65

11

18

19

1,32%

1,28%

Totaal

HC

Tabel 2: Personeelsbezetting en verlooppercentages Overhead (Supervisors, Dutymanagers,
Operationele Planners, Hoofdkantoor en Management)
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2016 (HC)

Bepaalde tijd

Onbepaalde tijd

% Onbepaalde tijd

Eindtotaal

Jan

415

840

67%

1255

Feb

420

850

67%

1270

Mrt

413

873

68%

1286

Apr

423

884

68%

1307

Mei

381

943

71%

1324

Jun

409

949

70%

1358

Jul

444

981

69%

1425

Aug

500

979

66%

1479

Sep

465

1013

69%

1478

Okt

478

1002

68%

1480

Nov

502

997

67%

1499

Dec

509

993

66%

1502

Tabel 3: verhouding bepaalde tijd contracten vs. onbepaalde tijd 2016

1.4 Gemiddelde man vrouw verhouding over 2016
2016 (HC)

Man

Jan

711

Feb

715

Mrt

723

Apr

732

Mei

746

Jun

763

Jul

794

Aug

824

Sep

824

Okt

829

Nov

833

Dec

830

% Man
57%
56%
56%
56%
57%
56%
56%
56%
56%
56%
55%
55%

Vrouw
544
555
563
575
578
595
631
655
654
651
666
672

% Vrouw
43%
44%
44%
44%
43%
44%
44%
44%
44%
44%
45%
45%

Eindtotaal
1255
1270
1286
1307
1324
1358
1425
1479
1478
1480
1499
1502

Tabel 4: gemiddelde man-vrouw verdeling over 2016
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65+ jaar

2016 (HC)

18-24 jaar

25-34 jaar

35-44 jaar

45-54 jaar

55-59 jaar

60-65
jaar

Jan

190

476

253

245

51

40

0

Feb

197

480

257

244

52

40

0

Mrt

206

486

252

249

52

41

0

Apr

224

484

253

249

56

40

1

Mei

235

485

259

247

57

40

1

Jun

246

500

265

249

55

41

2

Jul

259

522

278

258

61

41

6

Aug

279

546

282

263

62

40

7

Sep

278

545

281

264

62

41

7

Okt

280

537

286

264

63

52

8

Nov

284

546

294

263

63

42

7

Dec

282

549

291

267

64

42

7

Tabel 5: verdeling in leeftijdscategorieën 2016 agents en teamleaders
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2. Organisatie I-SEC Nederland 2016

Figuur 3: organogram I-SEC Nederland B.V.
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Figuur 4: organogram I-SEC Holding

2.1 Overzicht van de ‘materiële onderwerpen’: geïdentificeerde MVO-zaken die er toe doen in de
sector en in het bijzonder voor I-SEC

Figuur 5: Schematische weergave van de MVO onderwerpen waar I-SEC Nederland zich op richt.
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2.2 Proces van de stakeholderdialoog
Stakeholders I-SEC Nederland B.V. 2016
Stakeholders

Criterium

Overleg
afstemming

en

I-SEC
is
een
arbeidsintensieve
organisatie
waar
medewerkers centraal
staan in het overtreffen
van
de
klantverwachting.

Functionering
en
beoordeling
Multidisciplinaire
bijeenkomsten
Maandelijkse nieuwsbrief op
My-SEC
Wekelijks
management
aanwezig op werkvloer
Twee wekelijks overleg met
ondernemingsraad

Onderwerpen

Materialiteitsanalyse
stakeholders

Materialiteitsanalyse
I-SEC

Functiegebouw I-SEC
Werk en rusttijden
Roosters
Communicatie stroom
Kwaliteit
I-SEC Gastvrij
Duurzame inzetbaarheid
Automatisering
Training en Ontwikkeling

Midden
Hoog
Hoog
Hoog
Midden
Midden
Midden
Laag
Midden

Midden
Midden
Hoog
Hoog
Hoog
Midden
Hoog
Midden
Midden

Intern
Medewerkers,
inclusief
ondernemingsraad

Opdrachtgevers
Schiphol BV

I-SEC
levert
de
beveiligingsdiensten
voor perceel 1 en
perceel 4 op Luchthaven
Schiphol






Jones
Lange
Lasalle/ Intel

I-SEC
levert
de
beveiligingsdiensten
voor Intel



Opleidingen personeel
(beveiliger II en III)





Dagelijks operationeel
overleg
Wekelijks tactisch en
strategisch overleg
Maandelijks
account
overleg
Overleg
per
email/telefoon
Wekelijks tactisch en
strategisch overleg
Telefonisch
overleg
waar nodig














Werk en rusttijden
Maximale statijden
Capaciteit
Kwaliteit
Passagierstevredenheid
Doorstroom
Arbo
verantwoord
werken
Rustruimtes
Werk en rusttijden
Kwaliteit
Capaciteit
Arbo
verantwoord
werken









Midden
Hoog
Hoog
Hoog
Midden
Hoog
Midden









Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Midden
Midden
Midden







Laag
Midden
Hoog
Midden
Midden







Midden
Midden
Hoog
Midden
Midden

Opleidingsbeleid
Beveiliger II en III
Participatiewetgeving
Mobiliteit
Duurzame
inzetbaarheid
Eigen
Risico
dragerschap
Verzuimbegeleidingsstrategie
RI&E
Levering
Kwaliteit
Kosten
Sport en beweging
Gezonde voeding
Gezond
leven
in
wisseldiensten







Midden
Midden
Laag
Midden
Midden







Midden
Midden
Laag
Midden
Midden



Laag



Midden



Midden



Hoog









Laag
Midden
Midden
Midden
Hoog
Hoog
Midden









Laag
Midden
Midden
Hoog
Midden
Midden
Midden

Leveranciers
Luchtvaartcollege


Arbobutler

Arbodienstverlening.

Levert bedrijfsarts en
werkvermogenspecialist
en
ondersteunt
bij 
verzuim door ziekte.


Groenendijk

Levert de uniformen



MOVE

Vitaliteit en gezondheid




KJ

Eens per kwartaal op
strategisch niveau
Eens per twee weken op
operationeel niveau
Wekelijks
overleg
bedrijfsarts
en
werkvermogenspecialist
Eens per 3 maanden
strategisch SMT
Overleg per email en
telefoon
Maandelijks overleg

Wekelijkse afstemming
inhoud programma
Maandelijkse
bespreking cijfers
















Verzorgt koffie, thee en
snacks op de werkplek.



Per kwartaal




Levering
Kwaliteit




Midden
Midden




Midden
Midden

Samenwerkingsverband
tussen
bedrijven
werkzaam
op
de
luchthaven



Overleg op afspraak




Schuldhulpverlening
Participatiewet




Hoog
Midden




Midden
Midden

Netwerkgroepen
Sectorfonds
luchtvaart
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Schiphol
mobiliteitsplatform

Regiomatch
(omgeving
Amsterdam)

Mobiliteitsnetwerk waar
verschillende bedrijven
werkzaam
op
de
luchthaven,
aan
deelnemen.
Mobiliteitsnetwerk van
verschillende bedrijven
in
de
omgeving
Amsterdam



Afleggen
van
verantwoording
ten
aanzien
van
de
behaalde resultaten








Eens per kwartaal een
netwerkbijeenkomst
Overleg per telefoon en
email



Verhogen mobiliteit en
duurzame
inzetbaarheid
Participatiewet



Midden



Hoog



Midden



Midden

Eens per kwartaal een
netwerkbijeenkomst
Overleg per telefoon en
email





Midden



Hoog



Verhogen mobiliteit en
duurzame
inzetbaarheid
Participatiewet



Laag



Midden

Maandelijks overleg




Behalen KPI’s
Financieel resultaat




Hoog
Hoog




Hoog
Hoog



Overige
Aandeelhouders

Tabel 6: Stakeholder overzicht, inclusief de onderwerpen

2.3 Weergave van de gekozen rapportagevorm.
GRI G4 ‘In Accordance – Core’

2.4 Beschrijving van de managementvorm (directie en organogram)

Managing Director
Mart Vergouwen

Operationeel
Manager P1

Operationeel
Manager P4

Manager Planning
en Capaciteit

Rik Kroeze

Abdul Lafkiri

Richard Kockmann

Finance Manager

HR Manager

Ingrid van Waard

Carolien Vos

Figuur 6: Management Team I-SEC Nederland

Naam

Kern activiteiten functie

Mart Vergouwen
Master in Strategic
Leadership

Resultaatverantwoordelijke voor de gehele I-SEC Nederland organisatie
Geeft leiding aan het management team van I-SEC Nederland B.V.
Verantwoording aan de board of directors van I-SEC International Security B.V.
Eindverantwoordelijk voor projecten (o.a. Six Sigma) intern en gezamenlijk met SNBV
Verantwoordelijk als bestuurder voor contact met sociale partners zoals
ondernemingsraad, vakbonden en werkgeversorganisatie
Contract manager voor opdrachtgevers (SNBV, British Airways, Jones Lang Lasalle,
Europol, US Airways e.a.)
Lid van de werkgroep Beveiliging & Terrorisme Beveiliging en Publieke Veiligheid
Schiphol (BPVS)
Verantwoordelijk voor de gehele operationele aansturing P1
Geeft operationeel en in lijn leiding aan 9 Duty managers; 43 Customer Team
Leaders; 153 Teamleiders en 705 Beveiligers;
Verantwoordelijk voor de operationele meetings met SNBV.

Master of Business
Administration

Rik Kroeze

Confidential

Nevenactiviteiten
Voorzitter
voetbalvereniging VV
Katwijk, circa 1200
leden.

Volgt opleiding HBO
bedrijfskunde aan de
NCOI.
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Abdul Lafkiri
Bachelor Technische
Bedrijfskunde
HBO Business
Management

Richard Kockmann
Ingenieur in planologie

Ingrid van Waard
Postgraduate
Management Control –
certified controller
Postgraduate
Accounting & Auditing
Master in Financial
Business Economics

Carolien Vos
Masterclass
Verandermanagement
Post academische
leergang arbeidsrecht
Master in Ontwikkelings
Psychologie

Vertegenwoordigt I-SEC Nederland B.V. in operationele meetings met
medebeveiligingsbedrijven.
Verantwoordelijk voor het voldoen aan de contractueel vastgestelde KPI’s t.a.v.
kwaliteit en productiviteit.
Heeft zitting binnen het MT
Verantwoordelijk voor de in- en uitvoering van nieuwe procedures.
Verantwoordelijk voor continue verbetering van de security prestaties.
Samen met HR Manager verantwoordelijk voor het verzuimmanagement.
Verantwoordelijk voor de gehele operationele aansturing P4
Geeft operationeel en in lijn leiding aan 12 Supervisors; 97 Teamleiders en 215
Beveiligers;
Verantwoordelijk voor de operationele meetings met SNBV.
Vertegenwoordigt I-SEC Nederland B.V. in operationele meetings met
medebeveiligingsbedrijven.
Verantwoordelijk voor het voldoen aan de contractueel vastgestelde KPI’s tav
kwaliteit en productiviteit.
Heeft zitting binnen het MT
Verantwoordelijk voor de in- en uitvoering van nieuwe procedures.
Verantwoordelijk voor continue verbetering van de security prestaties.
Samen met HR Manager verantwoordelijk voor het verzuimmanagement.
Verantwoordelijk voor het realiseren, verbeteren en automatiseren van het
logistieke- en capaciteitsvraagstuk van beveiligingspersoneel met name ten behoeve
van SNBV.
Geeft leiding aan 2 planningscoördinatoren, 11 operationele planners en 11 centrale
planners
Realiseren interne en externe KPI’s t.a.v. planning
Lid Managementteam I-SEC Nederland
Verantwoordelijk voor de efficiënte inzet en verloning 1300 beveiligers en
leidinggevenden voor opdrachtgevers SNBV, Jones Lang Lasalle, Europol, US Airways
e.a.
Verantwoordelijk voor de efficiënte inzet en verloning 140 beveiligers van Procheck
International t.b.v. HRF.
Verantwoordelijk voor Capaciteitsmanagement en (door) ontwikkelen en beheren van
diverse rapportages.
Adviseur I-SEC International Security B.V. t.a.v. planning en capaciteit
dochterondernemingen wereldwijd.
Verantwoordelijk voor het opzetten van een financieel beleid dat recht doet aan de
doelstellingen van de organisatie en het, na goedkeuring van de aandeelhouders,
implementeren en uitvoeren van dit beleid.
Eind verantwoordelijke voor de facturatie, salarisadministratie, boekhouding,
maandrapportage en opstellen budget en jaarverwachtingen van I-SEC Nederland.
Eind verantwoordelijk voor kost prijs calculaties.
Eind verantwoordelijk voor de cashflow van I-SEC Nederland.
Stuurt een team aan van 4 medewerkers.

Eind verantwoordelijk voor het gehele Human Resource beleid van de in-, door- en
uitstroom van de medewerkers.
Vormgeven van het strategisch HR beleid, inclusief maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Implementeren nieuwe arbeidswetgeving, zoals het eigen risico dragerschap
ziektewet en de participatiewet.
Verantwoordelijk voor het verzuim en ARBO-beleid en de uitvoering daarvan.
Verandermanagement trajecten
Strategische coach binnen het Management Team.
Geeft sturing aan de interne communicatie.
Geeft leiding aan een team van 18 professionele HR-medewerkers.

Penningmeester bij
de Culturele
Vereniging Alphen.
Assistent trainer van
de C8 bij de
voetbalclub Alphense
Boys.

Voorzitter
Oudercommissie
kinderopvang

Lid van de VVAO
(Vereniging voor
Vrouwen met
Academische
opleiding) te Leiden
Lid Raad van Toezicht
Sophia Stichting. De
Sophia Stichting voor
Katholiek
Basisonderwijs in de
Duin- en Bollenstreek
Secretaris van VVE
bestuur te
Amsterdam
Vrijwilliger bij
Voorleesexpress te
Amsterdam

Tabel 7: Functie inhoud en opleidingsachtergrond Management
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3. Verklaring ethiek en integriteit
De kernwaarden Doelgericht, Vertrouwen, Gastvrij en Betrokken zijn de basis van al het handelen binnen
I-SEC Nederland B.V. In het personeelshandboek en aanvullende protocollen staan de gedragsregels en
omgangsvormen verder omschreven.
In het kwaliteitshandboek van I-SEC Nederland staan per afdeling de werkinstructies, procedures en
verdere afspraken, vastgelegd.
Specifieke MVO-informatie:
Onderwerp

Antwoord

Impact

Aanvullende informatie en verbeteringen

100%

Hoog



In 2016 stond het verstevigen van de I-SEC fundering na
de enorme groei van 2015 centraal.

Nulmeting heeft
plaatsgevonden in
2015. Deze zal in 2017
herhaald worden.

Beperkte impact
wegens
arbeidsintensieve
organisatie






Beperkte impact
wegens
arbeidsintensieve
organisatie




Paperless werken
Verdere innovatie digitalisering en automatisering
Terugdringen printgedrag
Duurzaam wagenpark – elk MT lid rijdt
elektrisch/hybride.
Heel het Management rijdt hybride.
Woon-werkverkeer duurzamer dmv stimuleren
carpoolen en OV

Economisch


EC 9: Proportion of spending on
local suppliers at significant
locations of operation

Enviroment


EN15: Direct greenhouse gas
(GHG) emissions (Scope 1)



EN16: Energy indirect
greenhouse gas (GHG)
emissions (Scope 2)

Labour (Human Resources)
LA1: Total number and rates of
new employee hires and
employee turnover by age
group, gender and region
LA4: Minimum notice periods
regarding operational changes,
including whether these are
specified in collective
agreements
LA5: Percentage of total
workforce represented in
formal joint management–
worker health and safety
committees that help monitor
and advise on occupational
health and safety programs

Zie tabel 1 tot en met
4 op pagina 7 en 8.

Hoog



In 2016 was sprake van hoge instroom door de toename
van vliegverkeer en dus van passagiers.

Conform CAO
minimaal 1 maand
voor de wijziging.

Gemiddeld



100%

Hoog



I-SEC heeft het beleid dat de contracten voor bepaalde
tijd bij goed functioneren verlengd worden. Ook wanneer
er sprake is van verlenging voor onbepaalde tijd. Er is in
2016 geen sprake geweest van ontslagen wegens
bedrijfseconomische redenen.
In 2016 is de basis van de werkvermogenbegeleiding,
verder geprofessionaliseerd gericht op duurzame
inzetbaarheid en het huis van werkvermogen. Er heeft
tevens een gesubsidieerd onderzoek Duurzame
Inzetbaarheid binnen I-SEC plaatsgevonden. Het betrof
de Werkvermogenscan. Daaruit voortvloeind heeft een
train de trainer ergonomie plaatsgevonden en is I-SEC
gestart met een Leiderschapsprogramma.



LA6: Type of injury and rates of
injury, occupational diseases,
lost days, and absenteeism, and
total number of work-related
fatalities, by region and by
gender

10 werk gerelateerde
ongevallen, waarvan
6 ongevallen hebben
geleid tot een
ziekmelding.

Gemiddeld



LA9: Average hours of training
per year per employee by
gender, and by employee
category

Zie figuur 10 op
pagina 22

Midden
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Aantal bedrijfsongevallen
2014: 17
2015: 5
2016: 10
In 2014 is gestart met de nieuwe Schiphol Security Lane, wat
door de nieuwe werkwijze een toename van werk
gerelateerde ongevallen leidde. Na hier middels een
ergonomie training extra aandacht aan te hebben besteed, is
het aantal ongevallen afgenomen. In 2016 zien we weer een
lichte toename in aantallen, maar gezien de personeelsgroei
is er geen aanleiding tot extra maatregelen buiten wat we
reeds doen. Wel heeft in 2016 een refeshment ergonomie
plaatsgevonden.
Zie de uitgebreide toelichting onder Labour, pagina 13 en 14
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LA10: Programs for skills
management and lifelong
learning that support the
continued employability of
employees and assist them in
managing career endings



LA11: Percentage of employees
receiving regular performance
and career development
reviews, by gender and by
employee category
LA14: Percentage of new
suppliers that were screened
using labor practices criteria
LA15: Significant actual and
potential negative impacts for
labor practices in the supply
chain and actions taken





Talent
Development

Leiderschapsprogramma

Opleidingsplan

Individuele
loopbaanbegeleiding

Loopbaantraining

Inhouse spoor 2
programma

Digitale
Loopbaancoach
100%


20%







LA16: Number of grievances
about labor practices filed,
addressed, and resolved
through formal grievance
mechanisms

Werk en
rusttijden
Arbeidsomstandigheden
Rustruimtes

Zie tabel 14 op pagina
27.

Midden

Zie de uitgebreide toelichting onder Labour op pagina 19 t/m
26.

Midden

De digitale workflow is ingericht waardoor elke
leidinggevende een signaal krijgt in zijn persoonlijke
omgeving, wanneer het functionerings- of
beoordelingsgesprek dient plaats te vinden.

Laag

Met het selecteren van inhuurpartijen hebben we hier
rekening mee gehouden.

Hoog

Midden

In 2016 is vanuit de vakbonden druk uitgeoefend om de
onafgebroken werktijd van 2,5 uur, te verkorten naar 2 uur. In
de zomer van 2016 is dit doorgevoerd en heeft elke
medewerker werkend op het passagiersfilter na 2 uur werken
een pauze of break. Ten aanzien van de temperatuur op de
werkplek is een nieuwe kledingprotocol afgesproken geldend
voor periodes waarbij het warmer is dan de norm. Elke
medewerker heeft een drinkfles (dopper) gekregen die
toegestaan is op de werkplek.
Mechanismen ter ondersteuning:

Vertrouwenspersonen

Klachten adviescommissie
Aanvullende activiteiten:

Trainingsdagen voor de vertrouwenspersonen.

Trainingsdagen klachtenadviescommissie.

Social










SO1: Percentage of operations
with implemented local
community engagement,
impact assessments, and
development programs

SO2: Operations with significant
actual or potential negative
impacts on local communities
SO9: Percentage of new
suppliers that were screened
using criteria for impacts on
society
SO10: Significant actual and
potential negative impacts on
society in the supply chain and
actions taken
SO11: Number of grievances
about impacts on society filed,
addressed, and resolved
through formal grievance
mechanisms





Alphen a/d Rijn
project – pagina
27
Participatiewet –
pagina 27

Midden

Vanuit het Alphen a/d Rijn project zijn 9 medewerkers
ingestroomd, waarvan allen nog steeds werkzaam zijn.

De arbeidsritme plek die we hebben gecreëerd voor
bedrijven binnen ons netwerk, is door 2 bedrijven
gebruikt met wisselend succes.

Voor een groep van 14 studenten aan het ROC, hebben
we een stageplaats aangeboden zodat ze hun beveiliger
II opleiding kunnen afronden. Aan de goed
functionerende stagiaires is een arbeidsovereenkomst
aangeboden.
I-SEC Nederland B.V. is een beveiligingsbedrijf. Wij hebben
geen netto negatieve impact op de locale gemeenschap.


Geen

Laag

Geen

Laag

Op dit moment geen, maar gaan we in toekomst wel doen.

Geen

Laag

I-SEC Nederland B.V. is een beveiligingsbedrijf. Wij hebben
geen netto negatieve impact op de locale gemeenschap.

Geen

Laag

I-SEC Nederland B.V. is een beveiligingsbedrijf. Wij hebben
geen netto negatieve impact op de locale gemeenschap.



Product Responsibility
Confidential
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PR4: Total number of incidents
of non-compliance with
regulations and voluntary
codes concerning product and
service information and
labeling, by type of outcomes









Schade claims van
passagiers: 231
waarvan allen zijn
afgehandeld.
Klachten
bejegening
passagiers: 87,
waarvan allen zijn
afgehandeld.
Resultaten
kwaliteitsmetingen
hieronder
uitgewerkt (tabel
9).

Hoog










PR5: Results of surveys
measuring customer
satisfaction

Zie pagina 21

Midden



PR8: Total number of
substantiated complaints
regarding breaches of customer
privacy and losses of customer
data

Geen

Laag

Wijziging aansturingsmodel → focus op eigen
verantwoordelijkheid
Leiderschapsprogramma → persoonlijke leiderschap,
drijfveren en wijze van aansturing
Registratie in nieuw systeem → professionalisering.
Nieuw customer service team
Verandering van procedures → professionalisering.
Trainingen gastvrijheid en gastvrij ambassadeurs, binnen
Perceel 1 als opfrisser, binnen Perceel 4 nieuw.

Het passagierstevredenheidsonderzoek is uitgevoerd vanuit
luchthaven Schiphol. Gastvrijheid is een van de kernwaarden
van I-SEC Nederland B.V. en dus een belangrijk onderwerp
binnen de algehele bedrijfsvoering.

Tabel 8: Specifieke MVO vragen

Kwaliteitsmetingen 2016
AAS

KMar

I-SEC

Perceel 1

80%

75%

74%

Perceel 4

82%

87%

82%

Tabel 9; Kwaliteitsmetingen 2016
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4. Materialiteitsmatrix 2016

Figuur 7: materialiteitsmatrix 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Werk en rusttijden
Roosters
Functiegebouw I-SEC
Communicatie stroom
Kwaliteit
I-SEC Gastvrij
Duurzame inzetbaarheid
Behalen KPI’s
Financieel resultaat

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Maximale statijden
Passagierstevredenheid
Doorstroom
Arbo verantwoord werken
Rustruimtes
Capaciteit
Opleidingsbeleid

19
20
21
22
23
24
25

Mobiliteit
Eigen Risico-dragerschap
Verzuimbegeleidingsstrategie
RI&E
Levering door leveranciers
Kosten
Schuldhulpverlening

Beveiliger II en III
Participatiewetgeving

Legenda:
De materialiteitsmatrix geeft de prioriteitstelling in de MVO-onderwerpen weer, waarbij het belang van
de onderwerpen is afgezet tegen de impact op I-SEC als bedrijf (‘het belang voor I-SEC’).
De onderwerpen rechtsboven zijn de thema’s met het grootste belang voor zowel de stakeholders als ISEC. Deze onderwerpen/thema’s vormen de basis voor het (MVO-) beleid en –jaarverslag.
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4. Economisch
Het jaar 2016 heeft, naast groei en ontwikkeling, in het teken gestaan van stabilisatie van de
organisatiestructuur, na de enorme groei van 2015. Naast een groot percentage instroom van nieuw
personeel, is er hard gewerkt om stappen te maken in het optimaliseren van processen en structuren.
Als beveiligingsbedrijf zijn de diensten die wij leveren onlosmakelijk verbonden aan personeel dat
dagelijks op de te beveiligen posities het werk uitvoert. Zowel I-SEC als de opdrachtgevers waar I-SEC een
samenwerkingsverband mee heeft, hechten veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen
om op die manier een positieve bijdrage te leveren aan people, planet en profit.

5. Omgeving
In 2015 heeft een CO2 nulmeting plaatsgevonden, waarbij zowel scope 1 en scope 2 gemeten is. Eind
2017 zal een vervolgmeting plaatsvinden.
Omdat I-SEC een arbeidsintensieve organisatie is met weinig vaste activa en hardware, is de impact op
de CO2 uitstoot gering. De zaken waar we invloed op hebben, hebben we opgepakt. De auto’s van het
management team zijn elektrische hybrides, inclusief de oplaadplekken bij het kantoor. Daarnaast is de
paperless office verder doorgevoerd en zijn werkprocessen en communicatiemiddelen gedigitaliseerd.

6. Labour (Human Resources)
6.1 Organisatie
2016 is het jaar waarin we gestart zijn met alle plannen en projecten die in Q4 van 2015 geformuleerd
waren. Centraal stond het verstevigen van de I-SEC fundering na de enorme groei van 2015.
Begin 2016 was gericht op het in kaart brengen van “waar staan we nu en waar willen we naar toe”. De
doelstelling was al gauw helder: “de onbetwiste nummer 1 worden en blijven binnen de
Luchtvaartbeveiliging”. Elke afdeling, elke functionaris kent zijn of haar essentiële bijdrage en is zich
bewust waarom bepaalde werkzaamheden uitgevoerd worden zoals we dat met elkaar afspreken.
Kortom, inzoomen op de WHY, HOW, WHAT van I-SEC.

Om dit binnen de organisatie te laten leven, hebben we vorm gegeven aan de I-SEC five:
1. I-SEC nummer één.
2. I-SEC zijn we samen
3. De 3C’s van Compliance, Customer en Cost zijn onze belangrijkste KPI’s
Compliance
Customer
Cost

Resultaat kwaliteitsmetingen, behaalde trainingsuren, tutor
Gastvrij werken, passagiers- en klanttevredenheid
Improductiviteit, verzuim

4. De vier kernwaarden van I-SEC
5. Middels de 5 stappen van excellente communicatie gaan we het gesprek aan met elkaar.
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In 2016 zijn we verschillende projecten gestart welke een bijdrage dienen te leveren aan de doelstellingen
van I-SEC. Hieronder een schematische weergave:

Figuur 8: Schematische weergave projecten 2016

In 2016 is er vanuit Schiphol elk kwartaal een passagierstevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
Passagierstevredenheid naar onderdeel

Feb ’16

Jun ‘16

Aug ‘16

Okt ‘16

Dec ‘16

Security vertrek 1

61,5

60,5

60,3

60,8

61,2

Security vertrek 2

61

61,5

61,8

62,5

63,4

Tabel 9: passagierstevredenheid. Target is 61.
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In juli 2016 heeft een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden binnen Perceel 4. Hierbij werd de
ervaren vriendelijkheid van het personeel van I-SEC gemeten.

Figuur 9: onderzoek Perceel 4

37% heeft de vriendelijkheid met uitstekend of zeer goed beoordeeld. 50% met goed en 12% met redelijk.
Niemand heeft de vriendelijkheid met slecht beoordeeld. Vervolgens is door 66% van de passanten
aangegeven dat zij deze score op vriendelijkheid stabiel vinden. 34% van de passanten vindt dat de
vriendelijkheid van het personeel niet altijd op gelijk niveau ligt.
Het afgelopen jaar hebben er verschillende trainingen plaatsgevonden, zowel voor de werkvloer als voor
het overhead personeel.
Trainingen

Doelgroep

Training gegeven door:

ABT en trainingen
gericht op currency

Alle agents en Teamleaders

Interne trainers

Training Profile
Dynamics

Al het overhead personeel

EQ Coaching

Schuldhulpverlening
(herhaling)

Dutymanagers, Supervisors, HR Consultants en
verzuimconsulentes

Georganiseerd door het sectorfonds in
samenwerking met het Nibud.

Egonomie

De trainers binnen I-SEC

Company-M

Tabel 10: verschillende trainingen
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Figuur 10: Trainingsuren 2016 agents en teamleaders

6.2 Instroom
In 2016 was de instroom hoger dan aanvankelijk was beoogd, door een hogere uitvraag dan vooraf was
voorspeld. Er zijn 427 medewerkers aangenomen, dit betrof ongeveer 320,6 FTE.
Van deze instroom zijn 312 als ongediplomeerd beveiliger ingestroomd en hebben gedurende hun eerste
jaar de beveiliger II opleiding gevolgd bij het ROC (Luchtvaartcollege). Daarnaast hebben wij wederom
een 14-tal stagiaires in de praktijk opgeleid gedurende gemiddeld 10 weken. De stagiaires zijn hierbij
gekoppeld aan een vaste teamleader, die ze alle kneepjes van het vak bijbrengt. In 2016 zal dit verder
doorlopen. Voor verdere instroomcijfers verwijzen wij naar tabel 1 en 2 in dit jaarverslag.
6.3 Doorstroom
Door de groei in personeelsaantallen, is er ook ruimte geweest voor interne doorstroom naar hogere
functies of kantoorfuncties.
Oude functie

Nieuwe functie

Toelichting

Agent

Teamleader

54 agents zijn doorgestroomd naar de functie van Team Leader

Teamleader

Supervisor

1 teamleader is doorgestroomd naar Supervisor P4
1 TL heeft neventaak vertrouwenspersoon erbij gekregen

Teamleader

Neventaak
vertrouwenspersoon

HR Medewerker

Communicatie Adviseur

1 HR Medewerker heeft de overstap gemaakt naar HR adviseur.

Agent

Centrale Planner

1 Agent is aangesteld in de functie van Centrale Planner

Agent

Operationeel Planner

2 medewerkers zijn gestart op de operationele planning

Agent

Admin Finance

1 Agent heeft de overstap gemaakt naar de Financiële administratie

Operationele Planning

Centrale Planning

1 operationele planner heeft de overstap gemaakt naar de centrale planning.

Agent

Neventaak POL

1 agent heeft Neventaak Praktijkbegeleider erbij gekregen

Tabel 11: doorstroom binnen de organisatie
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Naast de doorstroom naar andere functies zijn we in 2016 ook gestart met verschillende Talent Pools,
waarbij medewerkers vanuit de operatie de kans hebben gekregen een periode waar te nemen in een
functie boven zich of op een andere afdeling.

Agents naar TL TL naar CTL

CTL naar DM

CTL/SV naar HRM

Talentpool 1

43

24

1

1

Agent/TL
Planning
0

Talentpool 2

43

21

1

1

2

Totaal

86

44

2

2

2

naar

Tabel 12: Talentpool 2016

6.4 Planning
 Het verlagen van de onafgebroken werktijd (OWT) van 2,5 naar 2 uur naar aanleiding van
onderzoek uitgezet door AAS, Vakbonden en beveiligingsbedrijven. Hierbij wordt een
medewerker om de twee uur afgelost voor een pauze of break. Dit heeft positief effect op de
mentale druk en werkdruk die relatief slecht scoorde.
 Er is, samen met een werkgroep bestaande uit verschillende medewerkers, een nieuw
jaarrooster voor Perceel 4 tot stand gekomen. Dit jaarrooster draagt bij aan een beter werk-privé
balans.
 Er is gewerkt aan de communicatie vanuit de afdeling planning, om zo meer inzicht te geven in
de uitdagingen waar de planning dagelijks mee te maken heeft.
 Het ontwikkelen van een nieuwe sporenset voor P4. Hierin is meer roulatie opgenomen en is het
aantal >9uurs diensten verlaagd van 60% naar 40%.
 Het ontwikkelen van een sporenset voor perceel 1, zodat medewerkers vooraf weten waar ze
aan toe zijn in hun dienst en onderling de pauzes regelen.
6.5 Mobiliteit
 De samenwerking met verschillende bedrijven is uitgebreid en geprofessionaliseerd, om zo meer
uitwisseling van personeel te laten plaatsvinden, met de focus om mensen in het arbeidsproces
te houden.
 Er is een start gemaakt met het inventariseren van de opleidingsniveaus van de verschillende
lagen, om zo te komen tot de gewenste niveaus.
 Er is een Business plan opgesteld voor de I-SEC Academy, welke na overeenstemming met de
Ondernemingsraad zal worden ingevoerd. Uitgangspunt is meer ontwikkelmogelijkheden te
bieden aan ons personeel.
 Op My-SEC worden vacatures geplaatst, zowel interne vacatures binnen I-SEC als externe
vacatures vanuit het netwerk.
 De invoering van de Talent Pool, waar in 2015 mee is gestart, is in 2016 verder uitgebouwd. Veel
medewerkers hebben de kans gekregen middels een waarnemingsperiode, ervaring op te doen
in een functie hoger dan wel binnen een andere afdeling. Dit heeft vervolgens geleid tot een
betere doorstroom bij interne vacatures.
 Via de loopbaantrajecten zijn de volgende resultaten behaald. Mede hierdoor is er in 2015
beperkte instroom geweest binnen het eigen risico dragerschap. Eind 2015 ontving nog 1 exmedewerker een ZW-uitkering (ERD).
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Vaststellingsovereenkomst

30

Terug keer eigen functie spoor 1

16

Andere functie binnen de organisatie

2

Ander werk buiten de organisatie

11

WIA

2

ERD - ZW

10

Uitstroom via ERD (WW)

4

Totaal

75
Tabel 13: mobiliteitstrajecten 2016








Vanuit het sectorfonds Luchtvaart heeft de ‘dag van de mobiliteit’ opnieuw plaatsgevonden, waar
I-SEC actief aan heeft deelgenomen. Gedurende deze dag kregen medewerkers van verschillende
bedrijven binnen de luchtvaart, de kans op een kijkje in de keuken bij andere bedrijven op
verschillende afdelingen, zowel operationeel als staf.
In 2016 is binnen I-SEC de werkvermogenscan uitgezet, welke hieronder verder is uitgewerkt.
I-SEC heeft op het hoofdkantoor een vanuit de participatiewet een werkplek ingericht voor
iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt die onder de participatiewet valt. Na een periode
van detachering is deze medewerker in dienst gekomen bij I-SEC.
I-SEC was in 2016 lid van het mobiliteitsnetwerk Schiphol, Ace en Regiomatch. Hierdoor creëren
we meer kansen voor medewerkers op de arbeidsmarkt in de regio Schiphol en Amsterdam.

6.6 Verzuim
 Het verzuim in 2016 heeft, middels diverse inspanningen, een daling laten zien ten opzichte van
2015. Ondanks deze daling is het beoogde resultaat niet behaald. Om die reden zijn de volgende
wijzigingen in het beleid aangebracht:
 I-SEC heeft de taal binnen de organisatie gewijzigd, er wordt niet meer gesproken over
verzuim, maar over werkvermogen van medewerkers.
 De samenwerking tussen leidinggevenden en de HR afdeling, is verbeterd. Door
periodieke overleggen en efficiëntere samenwerking, zijn mooie slagen gemaakt binnen
het verzuim.
 We zijn gestart met een in-house programma voor re-integratie tweede spoor. Daarbij
staat terugkeer naar werk centraal. Middels verschillende workshops en individuele
gesprekken wordt de medewerker begeleid in de zoektocht naar passende arbeid.
Thema’s die worden behandeld zijn: de Wet verbetering Poortwachter en wat dat voor
de medewerker betekent, “wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik” en “hoe positioneer ik mijzelf
op de arbeidsmarkt”. Tot slot neemt de medewerker deel aan het I-SEC netwerk café
waarin hij begeleid wordt in het vinden van werk.
 Op dagbasis is er een extra Dutymanager ingepland, zodat er in lijn meer tijd beschikbaar
is voor het uitvoeren van de taken binnen de verzuimbegeleiding.
 De verzuimconsulenten zijn in het vierde kwartaal van 2016 gestart met een in house
opleiding verzuimbegeleiding. Door middel van theorie en praktijk worden ze opgeleid
tot een gedegen casemanager.
 I-SEC is eigen risico drager ERD voor de ziektewet. In 2016 zijn 10 medewerkers ziek uit
dienst gegaan. Voor alle overige medewerkers met een bepaalde tijd contract die wegens
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arbeidsongeschiktheid niet in staat waren de functie van luchthavenbeveiliger langer uit
te voeren, is extern een passende functie gevonden waardoor er geen ERD instroom was.
Eind 2015 ontving nog 1 ex-medewerker een ZW-uitkering.
De interne werkprocessen zijn verder aangescherpt, met als speerpunt dat al in een
eerder stadium binnen het verzuimtraject, de duurzame inzetbaarheid en de
passendheid van de functie wordt besproken. Rond de 6de week van de ziekmelding
ontvangt de verzuimende medewerker een informatie folder met uitleg over het gehele
traject. Er is een training gestart omtrent duurzame inzetbaarheid en loopbaan. Dit wordt
in 2016 verder geprofessionaliseerd.

6.7 Werkvermogenscan
In de zomer van 2016 hebben we de werkvermogenscan ingezet, een online vragenlijst. Dit project was
opgestart vanuit het Europees Sociaal Fonds, Subsidie regeling Duurzame Inzetbaarheid. Doel van de
scan was te meten hoe het gesteld is met het werkvermogen binnen de I-SEC organisatie. De volgende
thema’s zijn gemeten:
 Ervaringen ten aanzien van het werk
 Normen en waarden (betrokkenheid, werkplezier)
 Competenties (kennis en vaardigheden)
 Gezondheid
 Sociale context (werk-privé balans)
De werkvermogenscan heeft van juni tot en met augustus open gestaan. Ondanks verschillende
pogingen om het aantal respondenten te verhogen, is de online vragenlijst door 19% van het personeel
ingevuld. Dit ligt een stuk lager dan de vooraf beoogde 35%.
Op basis van het rapport zijn, ondanks de lage opkomst, wel een aantal aanbevelingen naar voren
gekomen waar we als organisatie mee aan de slag kunnen of in veel gevallen al mee aan de slag zijn
gegaan. Voor de aanbevelingen verwijs ik naar het rapport die als bijlage is toegevoegd.
Hieronder geven we een overzicht van acties die het afgelopen half jaar reeds zijn uitgezet en aansluiten
bij de aanbevelingen van de werkvermogenscan:
Het Leiderschapsprogramma
In 2016 is gestart met het I-SEC Leiderschapsprogramma. Hierin staan excellente communicatie,
situationeel leidinggeven en procesverbetering centraal. Door Profile Dynamics binnen de organisatie te
implementeren, is er nieuwe wind door de organisatie gaan waaien. De deelnemende medewerkers zijn
zich meer bewust van hoe effectiever met elkaar te communiceren, de toon en woordkeuze van de
boodschap beter te laten aansluiten bij de ontvanger en rekening te houden met elkaars drijfveren en
uitdagingen. Ook leert men in het Leiderschapsprogramma om effectiever gebruik te maken van de
kracht van de ander.
MOVE
Met behulp van MOVE is binnen I-SEC gestart met een vitaliteitsprogramma gericht op gezond leven en
bewegen. Een groep medewerkers is inmiddels gestart met een individueel traject via MOVE en het
animo groeit nog steeds. Ook worden er sportieve activiteiten gepland, worden collega’s door middel

Confidential

25

Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2016

van challenges uitgedaagd gezonder te leven en elkaar hierin te stimuleren en wordt het taboe
doorbroken door met elkaar in gesprek te gaan over vitaler leven.
Gastvrij 2.0
Bij Perceel 4 hebben alle medewerkers de I-SEC gastvrij workshop gehad. Ook binnen Perceel 1 is een
opfristraining geweest.
Samen met Hans Smit van Innergie is een start gemaakt met het Service Concept van verschillende
ondersteunende afdelingen. Doel is dat voor ieder binnen I-SEC inzichtelijk is wat ze van welke afdeling
kunnen verwachten en op welk service niveau. Op die manier is voor iedereen binnen I-SEC duidelijk op
welk niveau ze service kunnen verwachten.
Functiehuis
Er is een basis gelegd voor een nieuw functiehuis binnen I-SEC, waarin voor elke functionaris binnen ISEC inzichtelijk is wat van hem of haar wordt verwacht en wat zijn of haar essentiële bijdrage is. Deze
duidelijkheid zorgt er voor dat elke collega, elke werkdag weet waar hij zijn bed voor uitkomt.
Invoering werkgroepen
Het afgelopen jaar is binnen projecten gestart met werkgroepen, waarbij van verschillende afdelingen
medewerkers deelnemen. Het doel hiervan is medewerkers te betrekken bij het vraagstuk om zowel
draagvlak te creëren als input vanuit een verschillende zienswijzen te genereren. Immers, iemand van
de werkvloer denkt weer aan andere zaken als een collega van planning of van HR. Door die mix kom je
eerder tot een optimaal product. Daarnaast stimuleert het de onderlinge betrokkenheid.
Communicatie
My-SEC is vernieuwd en wordt bijna dagelijks gevuld met nieuwsberichten. Door de invoering van Single
Sign On worden medewerkers gedwongen eerst naar My-SEC te gaan alvorens ze RostarCas of de I-SEC
webshop bezoeken. Hierdoor wordt een grotere groep medewerkers bereikt middels de intranet
communicatie.
I-SEC Nieuwsbrief
De I-SEC Nieuwsbrief is in een nieuw jasje gestoken met behulp van een externe partij. Het is
professioneler en makkelijker leesbaar. Maandelijks wordt de nieuwsbrief gepubliceerd en verschillende
thema’s komen aan bod.
6.8 Stakeholdergesprekken
Met onze verschillende opdrachtgevers hebben we in 2016 regelmatig overleg gehad over de inrichting
van de werkplek en de ARBO omstandigheden.
Ook ten aanzien van de onafgebroken werktijden heeft veel overleg plaatsgevonden tussen I-SEC, de
sociale partners en de Luchthaven, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een aanpassing naar maximaal
2 uur onafgebroken werktijd.
Samen met het sectorfonds en het Luchtvaartcollege hebben we eens per kwartaal overleg met
betrekking tot de invulling van de participatiewet.
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6.9 Vertrouwenspersonen
In 2016 is het team van vertrouwenspersonen uitgebreid met één persoon. Daarnaast is ook één
vertrouwenspersoon gestopt bij I-SEC. Daarnaast is een Centrale Vertrouwenspersoon aangesteld die
één dag per week aanwezig is en tevens de vertrouwenspersonen coacht en traint. De
vertrouwenspersonen hebben, met hulp van een externe training, met elkaar duidelijke kaders
afgesproken wanneer iets wel bij een vertrouwenspersoon hoort en wanneer het met de eigen
leidinggevende opgelost kan worden.
Globaal overzicht meldingen 2016:

Pesten/roddelen/buitensluiten
(Seksuele) intimidatie
Agressie en geweld
Privé
Verstoorde arbeidsrelatie met leidinggevende
Onvrede algemeen

Aantal meldingen
7
5
2
19
7
7

Tabel 14: aantal meldingen bij vertrouwenspersonen

7. Social
Binnen de HR afdeling is invulling gegeven aan het inrichten en invullen van een functie vanuit de
participatiewet. Na een periode van plaatsing op detacheringsbasis is de betreffende collega in dienst
getreden bij I-SEC.
I-SEC heeft zich gecommitteerd aan het programma Luchtvaart Inclusief, een initiatief van Amsterdam
Airport Schiphol. Daarbij is I-SEC onderdeel geweest van een promotiefilm van het Luchtvaartcollege
binnen het thema inclusief werken.
In 2016 hebben we opnieuw samengewerkt met de gemeente Alphen aan den Rijn, om mensen die in
een uitkeringssituatie zitten en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, middels een leer-werk
traject aan het werk te krijgen. Vanuit deze samenwerking zijn 9 personen met een achterstand op de
arbeidsmarkt zijn ingestroomd en nog steeds werkzaam bij I-SEC Nederland B.V. Ook is contact gelegd
met verschillende gemeentes om ook daar een dergelijke samenwerking mee tot stand te brengen.
I-SEC heeft een voortrekkersrol genomen in verder uitbreiden en professionaliseren van het netwerk
Regiomatch. Inmiddels zijn 40 bedrijven aangesloten en wordt op vrijwillige basis samengewerkt om de
mobiliteit op de arbeidsmarkt te vergroten en te leren van elkaars best practices. Een HR functionaris
heeft dit als hoofdtaak gekregen om het verder op te zetten. Naast het uitwisselen van vacatures, worden
er ook werkervarings- en reïntegratie plekken voor elkaar gecreëerd.
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8. Product Responsibility
In 2016 hebben we de procedures rondom klachten en claims van passagiers verder
geprofessionaliseerd en geautomatiseerd. Eén collega op het hoofdkantoor is verantwoordelijk voor de
afhandeling en het onderhouden van contacten met de verschillende stakeholders binnen de klachten
en claims. De werkwijzen zijn aangescherpt en de communicatie richting de persoon die de klacht heeft
ingediend is transparanter en gastvrijer geworden. Dit heeft als resultaat gehad dat alle klachten en
claims met goed resultaat zijn afgehandeld.

2015

Aantal

Afgehandeld

Klachten

87

87

Schadeclaims

231

231

Tabel 15: overzicht klachten en claims

9. Overzicht KPI’s Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 20172018
Thema

KPI

Indicator

Meting

Doelstelling
2018

Duurzame waardecreatie

Geïntegreerd
en
gestructureerd MVObeleid

MVO-beleid met
KPI’s

Materialiteitsan
alyse
MVO-KPI’s

Geïntegreerd beleid
met
MVO-KPI’s
operationeel

Stakeholder engagement

Gestructureerde
stakeholder-dialoog
op
basis
van
Professioneel
Partnership.
Medewerkerstevredenheid

Stakeholderdialoog

Publicatie
verslag
stakeholderdialoog

Minimaal
één
stakeholder-dialoog
met minimaal 10
stakeholders

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
(MTO)

MTO-score
‘Tevreden-heid’

Minimaal
score
‘Tevredenheid’:
Boven gemiddeld

Duurzaam HRM

Invoeren Duurzaam
HR-beleid

Duurzaam HRbeleid

Duurzaam HRbeleidsdoelstellingen

Min.
3
beleidsdoelstellingen
behaald

Milieu

CO2

CO2 footprint

CO2 footprintscore

Oplevering Rapport
Feasibility study ISO
14001

Medewerkerstevredenheid

Milieu-management
Confidential

2017-

HR-

2de CO2 meting Q4
2017

28

Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2016

Verantwoord ketenbeheer

Leveranciers-dialoog
en -doelstellingen

Milieumethodiek

Feasibility study
invoering
ISO
14001

Leveranciersdialoog en doelstellingen

Publicatie
verslag dialoog

MVOinkoopdoelstelli
ngen

Transparantie

Erkend
Jaarverslag

MVO

Global
Reporting
Initiative (GRI)
richtlijnen

GRI
(nieuwste
versie)

G4

Leveranciersgesprekken
over
MVO met min. 3
leveranciers
1. Leveranciers Code
of Conduct
2. 2 Product-groepen
duurzaam ingekocht
Publicatie
Jaarverslag
GRI G4

MVO
conform

Tabel 16: ?
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