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Over Enexis  | Onze omgeving

BENCHMARK
De kwaliteit van ons werk vinden we belangrijk. Om de kwaliteit in te kunnen schatten, leggen
wij onze prestaties naast die van vergelijkbare bedrijven.

UITVALDUUR ELEKTRICITEIT
De betrouwbaarheid van de energievoorziening is hoog in Nederland. Dit geldt voor zowel gas
als elektriciteit. In de afgelopen jaren heeft met name de uitvalduur van elektriciteit van Enexis
zich positief ontwikkeld ten opzichte van andere regionale netbeheerders. Onderstaande
grafiek toont de jaarlijkse uitvalduur per elektriciteitsaansluiting (ten gevolge van HS-,
MS- en LS-storingen) in minuten per aansluiting.
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WERKGEVERSCHAP
Met alle veranderingen die de energietransitie met zich meebrengt, vragen we veel van onze
medewerkers. We verwachten dat ze mee willen bouwen aan het nieuwe energiesysteem en
initiatief nemen om zaken beter te gaan doen. Daarbij streven we ernaar dat medewerkers
energie krijgen van hun werk, dat ze hun werk met passie en plezier doen en hun taken zo goed
mogelijk uitvoeren. In hoeverre we hierin slagen, blijkt uit het Beste Werkgeversonderzoek.
In 2016 behaalde Enexis een vierde plaats op de lijst van Beste Werkgevers in de profitsector
met meer dan 1.000 medewerkers. Daar zijn we trots op, want aan het onderzoek deden meer
dan 300 organisaties mee.

ZIEKTEVERZUIM
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in Nederland was 3,9% in 2015. Bij Enexis lag het
ziekteverzuim in het afgelopen jaar iets hoger, namelijk 4,4%. Dit verschil zien we ook terug
in de ziekteverzuimcijfers van de branche nijverheid en energie dat in 2015 uitkwam op 4,5%.
Het branchegemiddelde over 2016 was bij de publicatie van dit jaarverslag nog niet beschikbaar.

TRANSPARANTIE
In onze verslaglegging is transparantie over materiële thema’s een belangrijk vertrekpunt.
We zijn open over onze doelen en onze prestaties om hiervan te leren en stakeholders
in staat te stellen om de voortgang te volgen. We meten onze mate van transparantie
via de Transparantiebenchmark die ieder jaar wordt uitgevoerd in opdracht en onder
verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken.
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