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1 Voorwoord 
Wat het jaar na corona zou worden, werd 2021 het jaar waarin wij nog midden in een pandemie 

bleken te zitten. Gestart in een lockdown met gesloten winkels en lege bussen voelden wij het eerste 

kwartaal de scherpte van de maatregelen om Corona te beteugelen. Uitzicht op de vaccinatie van de 

bevolking gaf lucht en richting zomer kreeg Nederland ook letterlijk meer kleur. Het vertrouwen kwam 

terug samen met een schijnbaar grenzeloze groei van de economie. Het legde meteen de al voor 

corona dreigende krapte op de arbeidsmarkt bloot en op veel gebieden liepen levertijden op en 

schoten prijzen omhoog. Opnieuw kregen we te maken met maatregelen die een deel van onze 

klanten troffen en zagen wij elkaar minder op kantoor door meer vanuit huis te werken.  

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van onze organisatie en is vanaf de 

oprichting de drijfveer voor ons handelen. Na elke periode van lockdown merkten we hoe belangrijk 

het is om elkaar op te zoeken en te zien; het geeft energie, het inspireert en het maakt de 

samenwerking veel makkelijker.  En deze samenwerking is juist nu zo belangrijk, met de spanning op 

de arbeidsmarkt. Samen werken we hard op de verschillende locaties om  de vacatures te vervullen 

en mensen mee te laten doen. We hebben een nieuw online learning management systeem (LMS) 

gelanceerd, waarin onze flexkrachten en vast personeel opgeleid of bijgeschoold kunnen worden met 

branche-erkende opleidingen. Bij Consolid vinden wij het belangrijk dat iedereen kan meedoen en 

kan blijven meedoen. Zo zorgen we dat iedereen klaar is voor de baan van vandaag én morgen. 

 

 

Met trots presenteren wij ons nieuwe duurzaamheidsjaarverslag.  

 

 

Veel leesplezier en inspiratie. 

 

Directie Consolid 

 
 

 

Vragen?  
 

                              

 
Interesse hoe wij kunnen zorgen voor 

een maximaal rendement bij het 
behalen van  SROI-verplichting en 

MVO-doelstellingen? Neem contact op 
met: 

   
 j.denhaan@consolid.nl 
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 Over Consolid  
 

Het idee was simpel. Het openbaar vervoer heeft op bepaalde tijden van de dag, tijdens diverse 

maanden in het jaar, verschillende behoeften aan inzet van chauffeurs. Het eerste uitzendbureau voor 

buschauffeurs:  in oktober 1990 startte de eerste groep chauffeurs die op tijdelijke basis aan het werk 

ging. In 2009 is Consolid in handen gekomen van de twee zoons van een van de oprichters, Arian en 

Dennis Mortier, en vormden ze samen met Kees van Laarhoven en Marco Broeknellis, de directie van 

Consolid. Sinds 2020 bestaat de directie uit Dennis Mortier, Kees van Laarhoven en Marco Broeknellis. 

 

Consolid is dé detacheerder en opleider in Vervoer & Veiligheid. Via meerdere vestigingen, 

verspreid over het land werken 200 collega's "bij de familie". Met specialistische kennis van de markt 

en een heel persoonlijke benadering, zorgen zij dat alles goed geregeld is voor onze bijna 7000 

flexkrachten en de opdrachtgevers voor wie zij zich inzetten. Wij willen dat iedereen mee kan doen in 

de maatschappij. Privé en professioneel. Jong, oud, ervaren of aan het begin van hun carrière; 

iedereen moet het werk kunnen doen dat bij hem of haar past. Waar dat (nog) niet het geval is, daar 

springen wij bij. Door ze te begeleiden, te coachen en op te leiden in het vak waarin ze kunnen 

uitblinken, en waarin ze zichzelf én gelukkig zijn. Want die mensen zijn onmisbaar voor een bedrijf. 

 

Consolid is dé strategisch partner als het gaat om duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en mobiliteit van 

medewerkers en flexkrachten. Daarmee brengen we de juiste mensen op de juiste plek, óók wanneer 

situaties veranderen. Zo zijn we allemaal klaar voor vandaag én morgen. De Consolid Academy leidt 

flexkrachten en vast personeel op, of schoolt ze bij met branche-erkende opleidingen. Bovendien 

bieden we volledige ondersteuning bij sociale ambities en verplichtingen zoals MVO en SROI. 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van onze organisatie en is vanaf de 

oprichting de drijfveer voor ons handelen. Bij Consolid vinden wij het belangrijk dat iedereen kan 

meedoen en kan blijven meedoen. Zo zorgen we dat iedereen klaar is voor de baan van vandaag én 

morgen. Onze activiteiten hebben effect op het milieu. De milieu impact van onze organisatie ligt 

vooral op het gebied van energie en mobiliteit. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke positie 

en nemen preventief maatregelen om onze milieubelasting te minimaliseren. Daarnaast bouwen we 

aan duurzame relaties met onze opdrachtgevers en overige stakeholders. Doel hiervan is om samen 

met onze stakeholders een maatschappelijke bijdrage te leveren op het gebied van people, planet en 

profit. Op die manier openen we de dialoog en komen we samen tot verbetering van onze 

dienstverlening. 
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2 Hoe brengen we MVO in de praktijk?  

  De duurzame doelen van Consolid. 
 

 

 

 

 
Voor steeds meer (internationaal opererende) bedrijven vormen de Sustainable Development Goals 

van de Verenigde Naties een inspiratiebron en leidraad voor het vormgeven van het 

MVO-beleid. Ieder van de zeventien SDG’s kent een aantal doelstellingen voor het 

jaar 2030. Bedrijven kunnen een actieve bijdrage leveren aan het realiseren van 

deze mondiale doelstellingen. Consolid legt de focus op de volgende SDG’s. 
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Consolid Academy 

Altijd duurzaam inzetbare flexkrachten en medewerkers door 
opleiding en ontwikkeling 

Consolid Academy is ons unieke opleidingsinstituut waar wij 

flexkrachten en medewerkers van uw bedrijf opleiden, nascholen 

en omscholen. Met branche erkende vakopleidingen leiden wij 

flexkrachten en medewerkers op tot gecertificeerde vakmensen. 

Wettelijk verplichte nascholing modules hebben wij volledig in 

eigen beheer. Onze specialiteit is het ontwikkelen en verzorgen 

van op maat incompany workshops. Goed geschoold personeel 

is productiever, breder inzetbaar en levert hierdoor een bijdrage 

aan een beter rendement voor uw bedrijf. Met ons complete 

opleidingsprogramma hebt u altijd up-to-date flexkrachten en medewerkers, die duurzaam inzetbaar 

en klaar voor de toekomst zijn. 

 

In 2021 heeft Consolid Academy 238 flexkrachten kunnen opleiden.  Er zijn 422 interne Academy 

trainingen door eigen docenten gegeven en daarnaast ook 60 arbeidskrachten van klanten opgeleid 

via de Consolid Academy.  

 

De opleiding voor Actualisering Kennis Vakbekwaamheid (108) is het vaakst 

ingezet, gevolgd door Communicatieve Vaardigheden (92) en leefstijl (78).  

 

   
 

 

Social Impact Services 

Ondersteuning bij sociaal ondernemen 

Consolid ondersteunt uw bedrijf bij uw sociale ambities en 

verplichtingen. Zoals het voldoen aan de Social Return On 

Investment (SROI) verplichting, het realiseren van sociale en 

MVO-ambities en het behalen van MVO-validatie zoals een 

keurmerk. Maar ook bij het opstellen van een sociaal 

jaarverslag. In het complexe woud van regels en richtlijnen 

helpen wij structuur aan te brengen. Met onze zelfontwikkelde 

Social Impact Scan identificeren wij flexkrachten met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Aanvullend werven wij 

doelgroepgericht en detacheren deze flexkrachten. 

Met Social Impact Services zorgen wij voor een maximaal 

rendement bij het behalen van SROI-verplichting en MVO-

doelstellingen. 
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Bevorder de duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van uw flexkrachten en medewerkers 

Consolid biedt met een zelfontwikkeld online platform bewustwording en beweging bij medewerkers 

die, nu of in de toekomst, een andere baan zoeken binnen een organisatie of daarbuiten. 

Als het gaat om duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en mobiliteit bij de 

medewerkers, dan is Consolid dé strategisch partner. 

De talenten en kwaliteiten van medewerkers worden beter benut wat kan 

leiden tot positief effect op ziekteverzuim. 

Employability as a Service creëert een wendbare organisatie waarin 

medewerkers in beweging komen én blijven. 

 

 

 
 

 

Samenwerven.nl 

In samenwerking met een aantal top 

transportbedrijven uit de regio IJmond, het 

zogenoemde cluster transport OV IJmond, 

gaan we strijd aan om chauffeurs voor ons 

te winnen (en op te leiden) in deze 

regio. Dat doen we via dat het platform 

Samen Werven in De IJmond. Via de link 

https://ijmond.samenwerven.nl kun je het 

platform benaderen.  

 

We hopen dit ook in meerdere regio's de komende jaren te mogen uitrollen.  

 

   
 

 

 

Mee doen! 

Wij vinden dat iedereen mag meedoen op de arbeidsmarkt en zijn daarom een samenwerking 

aangegaan met verschillende sociale en publieke partners. Dit zijn partners die doelgroepen 

vertegenwoordigen die wel wat hulp kunnen gebruiken om op de arbeidsmarkt te komen. Dit kunnen 

kandidaten zijn met een lichamelijke beperking via het UWV, iemand met een niet aangeboren 

hersenafwijking via Heliomare revalidatie of een statushouder opzoek naar een nieuw begin via een 

gemeente of Divosa. Zo zijn er meer voorbeelden.  
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In 2021 startte Consolid een nieuwe pilot met Amsterdamwerkt!. Amsterdamwerkt! richt zich op 

vooral op jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen bieden we jongeren duurzame 

mogelijkheden om werkervaring op te doen en hun kansen op werk te vergroten, richting de Home 

Delivery markt.  

 

   
 

 

De ervaren generatie 

Consolid is met het label Oudstanding al jaren een autoriteit m.b.t. arbeidsparticipatie van de ervaren 

generatie. Oudstanding levert het elitecorps op de 

arbeidsmarkt. Loyaal, betrouwbaar en tot op het bot 

gemotiveerd. Deze flexkrachten hoeven niet. Zij willen. 

Geen plicht, maar een roeping. Met jaren werk- en 

levenservaring flexibel inzetbaar waar nodig. 

 

    
 

 

Zaakwaarnemer en businesspartner 

Consolid draagt zorg voor het welzijn van al onze flexkrachten door de wettelijke eisen te respecteren 

en niet mee te werken aan constructies van schijnzelfstandigheid. Met onze tijdelijke, korte of 

eenmalige kleine opdrachten ondersteunen wij zelfstandige (zzp) met aanvullend werk waardoor zij 

inkomen hebben, ook wanneer ze tussen opdrachten zitten. Het houdt ze flexibel doordat ze bij ons 

snel kunnen op en afschalen.  
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Carrièrepaden in Vervoer & Veiligheid 

De aandacht voor duurzame inzetbaarheid groeit in een wereld waarin de technologische 

ontwikkelingen  

ervoor zorgen dat werk en organisaties in hoog tempo veranderen. In een wereld waarin alles en 

iedereen voortdurend in beweging is en verandering het enige is wat zeker blijft, komt het erop aan 

mee te bewegen en mee te blijven tellen. Wij maken onbezorgd flexibel werk mogelijk door het bieden 

van 

maatwerk in werving, flexpoolmanagement en binden onze flexkrachten door ze carrièreperspectief 

te bieden.  

 

  
 

 

Arbeidsmarkt zonder discriminatie 

Vanaf het tweede kwartaal van 2021 wordt de training ‘Selecteren zonder vooroordelen’ gegeven, een 

interessante en confronterende training die bewust maakt van het eigen denken en handelen. 

In deze training komt aanbod wat discriminatie precies is, wat de oorzaken en gevolgen zijn en nog 

belangrijker, wat er gedaan kan worden om discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen 
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3 Stakeholders 
Onze activiteiten hebben effect op het milieu. De milieu impact van onze organisatie ligt vooral op het 

gebied van energie en mobiliteit. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke positie en nemen 

preventief maatregelen om onze milieubelasting te minimaliseren. Daarnaast bouwen we aan 

duurzame relaties met onze opdrachtgevers en overige stakeholders. Doel hiervan is om samen met 

onze stakeholders een maatschappelijke bijdrage te leveren op het gebied van people, planet en 

profit. Op die manier openen we de dialoog en komen we samen tot verbetering van onze 

dienstverlening.  

 

Consolid gaat met geselecteerde stakeholders in gesprek over ons MVO beleid en doelstellingen. 

Consolid heeft zelf haar beleid geformuleerd en op de 33 indicatoren van de MVO Prestatieladder 

relevantie, doel- of taakstellingen geïnventariseerd en geformuleerd. Dit wordt in een persoonlijk 

gesprek gedeeld met onze stakeholders en ontvangen wij graag feedback van onze stakeholders. Op 

deze manier worden stakeholders betrokken bij onze gezamenlijke maatschappelijke 

verantwoordelijkheid.  
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4 Cijfers 2021 

 

 

Sociaal 
   

Aantallen medewerkers:  

 

flexwerkers  5757 

medewerkers  189 

FTE   148 

 

          

    

 

Duurzaam 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 
 

49% 

       2021  2020  2019 

Vertrouwenspersoon (intern en extern)  2  2  0 

Budgetcoach       17  42 

Flexkrachten met afstand tot de arbeidsmarkt  4,88%  3,46%  3,40% 
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Hoeveel CO2 reductie hebben we gerealiseerd? 

In 2021 is er 25.641 km gereden met de trein. 
 

  VS  

 

         0 gr                                     2.871.792 gr 

 

Er is bijna  ton aan CO2 bespaard door met de trein te reizen in 2021. 

Dit is het equivalent van 100 bomen. 
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 Gemiddelde betaalduur    
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5 Ook interessant... 
 

Kwaliteitszorg en certificering 

 

 

ABU 

Consolid is aangesloten bij de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU). Met ruim 450 leden 

vertegenwoordigt deze brancheorganisatie meer dan 60% van de markt. Een ABU-lid voldoet aan 

hoge kwaliteitseisen en wordt op veel cruciale punten periodiek gescreend. Daardoor hebben 

opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en 

financiële betrouwbaarheid. 

 

Keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) 

Consolid beschikt over het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en voldoet daarmee 

aan NEN 4400-1. Gecertificeerde organisaties bewijzen met dit keurmerk en de bijbehorende audits 

dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale 

verzekeringspremies betalen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te 

verrichten.  

 

ISO 9001:2015 

Consolid en haar dochterbedrijven zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd. In het 

kwaliteitszorgmanagementsysteem is het voortdurend meten van klanttevredenheid op specifieke 

punten van de dienstverlening geïmplementeerd. 

 

Graydon Award 

Consolid ontving de Graydon Award als onderscheiding voor het behoren tot de 5% financieel meest 

gezonde bedrijven in de uitzendbranche. 

 

Horizontaal Toezicht 

Consolid heeft per 2014 een convenant met de Belastingdienst afgesloten voor Horizontaal Toezicht, 

opnieuw een erkenning van het goed op orde zijn van haar administratie en afdrachten. 

 

Veiligheidszorgsysteem 

Consolid Rail is een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend personeelsteller met een 

goedgekeurd veiligheidszorgsysteem. Consolid is geautoriseerd om personeel in veiligheidsfuncties –

zoals treinmachinisten- in te zetten in het vervoersproces bij railbedrijven. 

 

VCU 

Consolid Beveiliging is VCU-gecertificeerd, zodat zij personeel kunnen leveren voor inzet op projecten 

met verhoogd risico of in een risicovolle omgeving zoals: werkzaamheden in fabrieken, aan 

installaties, werkplaatsen en op projectlocaties. Consolid Beveiliging is tevens een ECABO-erkend 

leerbedrijf voor de beveiligingsbranche. 

 

MVO Prestatieladder 

Dit is een certificaat waarbij maatschappelijke betrokkenheid en duurzame ontwikkeling meetbaar 

wordt gemaakt. Consolid heeft niveau 3 behaald op deze prestatieladder. Het laat zien dat Consolid 

onderneemt op een manier die rekening houdt met de omgeving, met de buitenwereld – people, 

planet en profit.  
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Bij ons overheerst dat we de zaken netjes willen doen. Dat we rustig kunnen slapen, omdat we 

respectvol  

met iedereen omgaan. Betrouwbaar zijn en flexibel. Wat we beloven, maken we ook waar. En meer.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Esther van der Meulen - Hofman 

Consolid - Kwaliteitsmanager 
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Bijlage  
SOCIAAL 2021 2020 2019 

Aantal flexwerkers 5757 5400 7000 

Aantal medewerkers 189 191 225 

Aantal FTE 148 154 180 

Aantal vrouwen 93 101 105 

Percentage leeftijdsopbouw       

Leeftijd       

<= 20 1,06% 1,71% 1,47% 

20-30 37,04% 27,91% 26,96% 

30-40 24,87% 31,92% 31,37% 

40-50 19,58% 21,30% 22,06% 

50-60 11,64% 12,85% 14,22% 

60-65 5,82% 2,99% 0,02% 

>65 - 1,32% 0,02% 

        

Vertrouwenspersoon (intern en extern) 2 2 2 

Budgetcoach   17 42 

Flexkrachten met afstand tot de arbeidsmarkt 4,88% 3,46% 3,40% 

        

DUURZAAM       

Papierverbruik (#printjes/FTE) 1.033 779 1.675 

Elektriciteit (kWh)       

Hoofddorp 159.093 152.085 185.301 

Overige vestigingen 18.849 36.659 75.942 

Aardgasequivalent (nm3)   5.856 33.204 

Hoofddorp 17.122 17.717 18.312 

Overige vestigingen 5.108 5.856 14.892 

        

      CO2-voetafdruk wagenpark (ton CO2) 213 279 359 

        % auto's Co2 uitstoot, 0 gr/km 11%     

   % auto's Co2 uitstoot, 0-80 gr/km  2%     

   % auto's Co2 uitstoot, 81-100 gr/km  65%     

   % auto's Co2 uitstoot, 101-120 gr/km  9%     

   % auto's Co2 uitstoot, > 120 gr/km  14%     

OV bewegingen       

NS business cards 20 25 15 

        

FINANCIEEL       

Netto omzet € 113.978.277 € 111.141.964 € 152.001.057 



 

 

DÉ DETACHEERDER EN OPLEIDER IN VERVOER & VEILIGHEID 

 


