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3 VERSLAG VAN DE RAAD VAN
BESTUUR

3.1 GROEPSPRESTATIES
2018 was een enerverend jaar voor Accell Group. Er is veel gebeurd en er is hard gewerkt
aan de implementatie van onze aangescherpte strategie, de vormgeving van het nieuwe
team en de transitie van onze organisatie. Tegen het einde van het jaar is besloten dat we
ons richten op het kernbedrijf in Europa en dat we voor onze activiteiten in Noord-Amerika
de strategische opties zullen onderzoeken.

ALGEMEEN
De netto-omzet is in 2018 met € 26 miljoen gestegen (+2,4%) met name door een positieve ontwikkeling in de
elektrische fietsverkopen in de Duitstalige, Zuid-Europese en Scandinavische landen. Ook de fietsonderdelen
en -accessoires en de acquisitie van Velosophy hebben aan de groei bijgedragen. Een daling van de
fietsverkopen was zichtbaar in de Benelux en Noord-Amerika. Dit werd in Noord-Amerika met name
veroorzaakt door een daling in de verkopen van Diamondback en Raleigh, mede door het verlies van een grote
klant in het multisportkanaal een jaar eerder. In de Benelux was de daling met name een gevolg van het
bewust afscheid nemen van een grote internetklant.

Het aandeel elektrische fietsen als aandeel van de totale fietsomzet steeg in 2018 van 63% naar 71%. Het
volume traditionele fietsen stond onder druk. Het volume van fietsen daalde in Europa met 1,9% en in Noord-
Amerika met 55% hetgeen resulteerde in een totale daling van aantal verkochte fietsen van 15%. De daling van
het volume betrof traditionele fietsen.

De toegevoegde waarde is met circa 140 basispunten gestegen naar 29,7% in 2018 (2017: 28,3%). Enkele
belangrijke onderliggende oorzaken achter deze toename zijn besparingen en de gunstige bijdrage van e-bikes
in de productmix. Verder verbeterde de toegevoegde waarde met name in Noord-Amerika vanwege eenmalige
kosten in 2017. Tevens droeg een boekhoudkundige correctie bij aan de margeverbetering doordat
opbrengsten van aan klanten gefactureerde afleverkosten nu in de omzet verantwoord zijn terwijl dat daarvoor
in de distributiekosten zat besloten.
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Het bedrijfsresultaat is in 2018 gedaald van € 38 miljoen naar € 33 miljoen, met name als gevolg van een
toename in de overhead- en advieskosten (met € 28 miljoen naar € 292 miljoen) en als gevolg van de invoering
van de aangescherpte strategie. Het gaat hier dan voornamelijk om uitgaven voor het opzetten van een
centrale afdeling e-commerce, marketing en innovatie en daarmee gerelateerde uitgaven die betrekking
hebben op de invoering van nieuwe IT-systemen (zoals ERP en CRM). Verder is er ook als onderdeel van de
strategie geïnvesteerd in de centralisatie van activiteiten op het gebied van fietsonderdelen en -accessoires.
Daarnaast stegen de kosten als gevolg van acquisitie van Velosophy en hadden we hogere kosten in onze
fabrieken in Europa door de groei en de toenemende complexiteit van de productie van e-bikes.

De belastingdruk is in 2018 afgenomen van 65% naar 44%. Dit nog relatief hoge percentage wordt met name
veroorzaakt door niet verrekenbare verliezen van onze Noord-Amerikaanse onderdelen.

De nettowinst is met € 9,2 miljoen toegenomen als gevolg van de netto herwaarderingswinst op de acquisities
van Velosophy en Beeline in 2018.

Het werkkapitaal is met circa 300 basispunten gedaald naar 26,4% per ultimo 2018 (ultimo 2017: 29,5%). Dit is
met name het gevolg van een toename van de post crediteuren.

Het rendement op het geïnvesteerde vermogen is gedaald van 7,8% in 2017 naar 6,4% in 2018. Dit wordt met
name veroorzaakt door een lager bedrijfsresultaat in combinatie met een stijging van het geïnvesteerde
vermogen, onder andere als gevolg van de acquisitie van Velosophy.

Voor vergelijkingsdoeleinden geven we in het onderstaande overzicht naast de geconsolideerde verkorte
resultatenrekening ook de verkorte resultatenrekening van ons kernbedrijf (exclusief Noord-Amerika).
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PRESTATIES PER SEGMENT

FIETSEN
De netto-omzet in dit segment steeg met 1,7% naar € 845 miljoen. Het omzetaandeel van e-bikes in de totale
fietsenomzet is in 2018 gestegen tot 71%. Het segmentresultaat daalde vanwege extra investeringen die we
hebben gedaan in het kader van de invoering van onze aangescherpte strategie.

In het kernbedrijf (exclusief Noord-Amerika) groeide de fietsomzet met 6,5%. Het volume daalde met 1,9%, met
name in Nederland (afscheid van een grote internetklant) en het Verenigd Koninkrijk (minder focus op
traditionele fietsen met lage marges).

Opnieuw waren de e-MTB’s van de merken Haibike, Ghost en Lapierre verantwoordelijk voor het merendeel
van de groei. De vraag naar e-sportfietsen blijft sterk groeien in Europa terwijl in de meeste landen de vraag
naar reguliere fietsen onder druk staat, zowel in volume als waarde. In Noord-Amerika daalden zowel de
fietsomzet (-36%) als het verkoopvolume (-55%) aanzienlijk.

Het segmentresultaat daalde vanwege de extra investeringen voornamelijk in verband met de implementatie
van de aangescherpte strategie.

FIETSONDERDELEN EN -ACCESSOIRES
De netto-omzet van het segment fietsonderdelen en -accessoires steeg in 2018 met € 12 miljoen naar € 249
miljoen (+4,9%). Met name in de tweede helft van het jaar was er sterke groei (+10,3%), dit mede als gevolg van
een meer geïntegreerde en centrale aansturing en groei van het merk XLC.

Het segmentresultaat daalde als gevolg van de extra investeringen in een centrale aansturing en investeringen
in e-commerce en de IT-infrastructuur.
 

PRESTATIES PER REGIO

In Duitsland blijft onze omzet verder groeien, met name door een aanhoudend sterke vraag naar e-bikes. Onze
merken Haibike, Ghost en Winora hebben met de juiste innovaties in e-bikes goed op de vraag van
consumenten ingespeeld. Daarnaast nam in Duitsland ook de omzet van fietsonderdelen en -accessoires toe.
In Nederland daalde de fietsomzet met name doordat we in 2018 bewust afscheid hebben genomen van een
grote internetklant.

In Zuid-Europa groeide onze fietsomzet met name door een sterke vraag naar de e-sportfietsen van Lapierre
in de tweede helft van het jaar. In het Verenigd Koninkrijk leidde de sterkere focus op premium fietsen en e-
bikes tot een stabiele omzet. In Scandinavië lieten onze merken een sterke groei zien, met name in e-bikes en
fietsonderdelen en -accessoires. De markt in Zweden werd in 2018 positief beïnvloed door overheidssubsidies
bij de aankoop van fietsen.

De fietsomzet in Noord-Amerika daalde in 2018 substantieel als het gevolg van het verlies van een grote klant
in het multisportkanaal en algehele omzetdruk met name op de merken Diamondback en Raleigh, mede door
de uitverkoop van oude voorraden. Aan het eind van 2018 is besloten om Noord-Amerika apart te zetten en de
strategische opties te onderzoeken om het verlies in Noord-Amerika te elimineren.
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3.2 FINANCIËLE SLAGKRACHT EN KAPITAALEFFICIËNTIE
Het werkkapitaal kwam uit op € 289 miljoen, een daling van 8,2% (- € 26 miljoen) ten opzichte van ultimo
2017. Als percentage van de netto-omzet daalde het werkkapitaal naar 26,4% ten opzichte van 29,5% per
ultimo 2017.

De voorraadpositie steeg met € 6 miljoen en kwam uit op € 340 miljoen. Binnen de voorraden was een stijging
zichtbaar in de gemiddelde prijs per eenheid vanwege de groei in e-bikes en e-bikeonderdelen. Daartegenover
stond een afname van het aantal voorraadeenheden, met name in Noord-Amerika. Als percentage van de
netto-omzet daalden de voorraden naar 31,1% (ultimo 2017: 31,2%).

De debiteurenpositie steeg licht naar € 128,3 miljoen ten opzichte van € 127,1 miljoen per ultimo 2017.
Debiteuren gingen ondanks een hogere omzet slechts licht omhoog in absolute termen door een strikter
management van achterstallige rekeningen. Als percentage van netto-omzet daalden debiteuren naar 11,7%
(2017: 11,9%). 

De crediteurenpositie steeg met € 33,4 miljoen (22,9%) naar € 179,1 miljoen, wat overeenkomt met 16,4% van
de netto-omzet (ultimo 2017: 13,6%). Deze grote verbetering is voor een belangrijk deel het gevolg van langere
betalingstermijnen die we hebben verkregen door meer centrale aansturing van onze inkoop.

Het werkkapitaal van ons kernbedrijf (exclusief Noord-Amerika) kwam uit op € 272,3 miljoen, een daling van
4,2% (- € 11,8 miljoen). Als percentage van de netto-omzet is dit een daling naar 26,3% (ultimo 2017: 29,4%).
Ook hier dreef de crediteurenverbetering in belangrijke mate de afname van het werkkapitaal in absolute
termen.

De nettoschuld (rentedragende leningen, bankkredieten en liquide middelen) daalde naar € 151,8 miljoen
(ultimo 2017: € 161,0 miljoen) met name door het lagere werkkapitaalbeslag. De EBITDA daalde met 7,7% naar
€ 45,3 miljoen.

Het eigen vermogen steeg met 7,7% (+ € 23,1 miljoen) naar € 322,4 miljoen, met name door de toevoeging van
nettowinst (+ € 20,3 miljoen), de betaling van dividend (- € 7,4 miljoen) en veranderingen in de waardering van
financiële instrumenten (+ € 9,7 miljoen) en valuta-effecten. De solvabiliteit kwam uit op 42,3% (ultimo 2017:
42,4%).



Accell Group Jaarverslag 2018 Risicobeheersing en interne controle 37

Top-down en bottom-up identificeren van de belangrijkste strategische, operationele, financiële en�

compliance risico’s van de onderneming;
Top-down en bottom-up beoordelen van risico’s verbonden aan de strategische alternatieven en�

doelstellingen van de onderneming. Het risicobeheerprogramma is samengevat in een document om
mogelijke risico’s te identificeren en prioriteiten te stellen aan de hand van een risicoclassificatiesysteem
waarbij de impact en de kans wordt ingeschat;
Ontwikkelen van een samenhangend stelsel van maatregelen om risico’s te beheersen, te beperken, te�

vermijden of over te dragen. Op basis hiervan worden acties uitgezet en controlemaatregelen beschreven aan
de hand van richtlijnen en standaarden. Het risicobeheersingssysteem is toegesneden op de omvang en op
onze aangepaste organisatiestructuur.

3.3 RISICOBEHEERSING EN INTERNE CONTROLE
Aan de bedrijfsvoering en organisatie van onze onderneming zijn risico’s verbonden. De
mogelijkheid bestaat dat strategische, operationele en financiële doelstellingen niet in
volledige mate kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast bestaan er risico’s op het gebied
van financiële verslaggeving en de toepassing van wet- en regelgeving. De mate waarin
we bereid zijn deze risico’s te lopen bij het nastreven van de doelstellingen verschilt.

Accell Group heeft een relatief hoge risicobereidheid ten aanzien van innovatie, ontwikkeling en marketing. Ten
aanzien van productveiligheid hebben we een lage risicobereidheid. De risico’s die we niet zelfstandig willen
dragen zijn waar mogelijk afgedekt. Om de realisatie van onze ondernemingsdoelstellingen in positieve zin te
beïnvloeden is het beheersen van risico’s een belangrijk onderdeel van de taken van de Raad van Bestuur.

RISICOBEHEERSINGSSYSTEEM
We maken gebruik van een systematiek van risicobeheersing die risico’s op alle niveaus van de organisatie
identificeert en mitigeert. We analyseren risico's tijdens formele vergaderingen, zoals vergaderingen van de
Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, en tijdens de dagelijkse werkzaamheden waar ook ter
wereld. In 2018 hebben we met de hulp van externe adviseurs een risicobeheerprogramma geïmplementeerd
dat past bij de in maart 2018 aangescherpte strategie.

De systematiek van risicobeheersing omvat de volgende onderdelen:

Ook als ons risicobeheersings- en controlesysteem goed werkt, kunnen nog altijd materiële vergissingen,
fraude of onrechtmatige handelingen plaatsvinden. Ons systeem biedt dan ook geen absolute zekerheid dat
doelstellingen worden behaald, maar is ontwikkeld om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de
effectiviteit van de beheersingsmaatregelen met betrekking tot financiële en operationele risico’s in relatie tot
onze ondernemingsdoelstellingen.

ORGANISATIE
De Raad van Bestuur inventariseert en analyseert de risico’s die verbonden zijn aan de bedrijfsvoering en de
strategie. Daarbij wordt de risicobereidheid vastgesteld en besloten welke maatregelen tegenover de risico’s
worden gezet.

Op basis van deze risicobeoordeling ontwerpt, implementeert en onderhoudt de Raad van Bestuur vervolgens
de risicobeheersings- en controlesystemen. Waar relevant worden deze systemen geïntegreerd in de
werkprocessen binnen onze onderneming. Daarbij zorgen we ervoor dat betreffende medewerkers bekend zijn
met de werking ervan.
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De Raad van Bestuur monitort ook de werking van de systemen, waarbij wordt gekeken naar alle materiële
beheersingsmaatregelen voor onze belangrijke risico’s. De risicobeheersing wordt met de auditcommissie
besproken.

De beheersing van de markt- en operationele risico’s vindt plaats op het niveau van de regio’s, waarbij de
organisatie van de supply chain en human resource management meer op groepsniveau wordt aangestuurd.
Beheersmaatregelen voor overnames, treasury, financiële verslaggeving, fiscale en juridische zaken hebben we
georganiseerd op groepsniveau.

Vanaf juli 2018 werken we op groepsniveau met een meer centrale aansturing, een nieuwe regiostructuur en
op basis van een nieuwe strategische merkenportefeuille. Dit geeft meer consistentie en richting aan de
innovatie, marketing en distributie. Ook onze activiteiten op het gebied van fietsonderdelen en -accessoires zijn
in verband hiermee gecentraliseerd onder één leiding.

De doelstellingen per regio, die primair betrekking hebben op verkoop en distributie, worden bepaald in overleg
tussen de Raad van Bestuur en het regionale management. De beoogde besparingen voor de periode 2019-
2022 zijn vastgesteld. De voortgang wordt gevolgd door middel van de financiële plancyclus en
managementinformatie, de risicoanalyse en regelmatige bezoeken van de Raad van Bestuur en andere
medewerkers van de centrale teams aan de verschillende regio’s.

RISICOANALYSE
De Raad van Bestuur, het management van de afzonderlijke regio’s en het centrale supply chain team stellen
periodiek een analyse op van de strategische, operationele, financiële en compliance risico’s. Hiervoor wordt
een uitgebreide inventarisatie gemaakt van interne en externe risico’s. Deze risico’s worden door de Raad van
Bestuur en de regionale managers individueel beoordeeld op mogelijke impact.

De beheersmaatregelen van de belangrijkste risico’s worden eveneens periodiek geëvalueerd en aangepast. De
Raad van Bestuur streeft er naar het systeem voortdurend te toetsen en daar waar nodig te verbeteren. De
belangrijkste risico’s worden periodiek besproken met de Raad van Commissarissen.

FINANCIËLE PLANCYCLUS EN MANAGEMENTINFORMATIE
Onze lokale ondernemingen stellen elk jaar strategische plannen op, die mede worden gevoed door belangrijke
trends en ontwikkelingen in hun regio en lokale omgeving. Deze plannen worden na overeenstemming en
goedkeuring omgezet in jaarbudgetten. Het geconsolideerde strategisch plan en budget wordt vervolgens
besproken met de Raad van Commissarissen.

De rapportage van managementinformatie vindt plaats op week- en maandbasis. Prognoses worden minimaal
drie keer per jaar opgesteld. De behaalde resultaten worden op maandbasis getoetst aan de budgetten en
prognoses; de uitkomsten hiervan worden gerapporteerd aan de Raad van Bestuur.
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AUTOMATISERING EN SYSTEMEN
Om de kwaliteit van de financiële rapportages en operationele controles te waarborgen werken we met een
administratieve organisatie en een uitgebreid stelsel van interne controles. Dit stelsel van controles is in grote
mate verankerd in onze informatiesystemen.

We streven naar een verdere automatisering van onze interne controles op groepsniveau. Daarin willen we ook
onze hele administratieve organisatie sterker verankeren. In 2018 is de selectie van een nieuw, robuust ERP-
systeem voor de hele groep afgerond en is een implementatieteam opgezet voor de gefaseerde overgang naar
dit systeem in de komende jaren.

RICHTLIJNEN FINANCIËLE ADMINISTRATIE
Met betrekking tot de inrichting en handhaving van de financiële administratie en rapportage worden aan onze
medewerkers van de financiële afdeling richtlijnen en instructies gegeven, waarvan de details zijn
weergegeven in een naslagwerk. De richtlijnen en instructies voldoen aan de geldende IFRS-standaarden.

INTERNE AUDITFUNCTIE
Ons interne auditteam is in 2018 met twee medewerkers versterkt en bestaat daarmee nu uit drie
medewerkers. Het team verricht zijn werkzaamheden aan de hand van een gedetailleerd intern auditplan, een
vooraf vastgesteld toetsingskader en interne controle raamwerk. In dit raamwerk zijn de inherente risico’s per
proces weergegeven en de interne beheersingsmaatregelen benoemd.

Bij de interne audits worden bevindingen teruggekoppeld en aanbevelingen gedaan aan de Raad van Bestuur
om de interne controle te versterken. Besluitvorming hierover vindt plaats door de Raad van Bestuur, waaraan
een verplichte opvolgingstermijn is gekoppeld. Met de auditcommissie van de Raad van Commissarissen is
afgesproken dat bevindingen met een hoge prioriteit direct aan de commissie worden gerapporteerd door de
interne auditor. Dit geldt eveneens voor opvolging van de eerdere aanbevelingen met eenzelfde hoge prioriteit.
De opvolging hiervan is een vast agendapunt tijdens de vergaderingen van de auditcommissie.

In het interne controle raamwerk zijn eveneens de interne procedures, richtlijnen en de managementregels
verankerd voor beslissingen met een mogelijk financiële impact. Deze regels zijn opgesteld om de Raad van
Bestuur te betrekken bij belangrijke decentrale beslissingen en om goedkeuring, veelal schriftelijk, te verlenen
voor deze beslissingen. De managementregels zijn aangepast in 2018. De vernieuwde regels zijn van kracht
vanaf 1 januari 2019 en gedeeld met de managementteams in de regio’s en landen.

In de afgelopen jaren zijn interne audits bij diverse van onze lokale ondernemingen verricht. Ook is aandacht
gegeven aan de groepsbrede controlemaatregelen. Als onderdeel van het intern auditplan wordt het
onderwerp fraude met het lokale management besproken; dit onderwerp komt ook aan de orde in periodieke
overleggen met de CFO. Het onderwerp fraude-risicomanagement wordt geagendeerd op de
controllersmeeting en in besprekingen tussen de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Op deze
manier wordt de verantwoordelijkheid voor het voorkomen en detecteren van frauderisico’s onder de aandacht
gebracht van en gedeeld met het regionale en lokale management.

In 2019 zal het interne auditteam verder gaan met de ontwikkeling van het interne controle raamwerk en de
groepsbrede controlemaatregelen. Daarbij wordt data-analyse door het team ingezet als controlemiddel. Het
doel is om op deze wijze doorlopende monitoring toe te passen, gericht op het krijgen van indicatoren uit IT-
systemen, processen en beheersingsmaatregelen, die op regelmatige basis worden verzameld, gecontroleerd
en gemonitord. Daarnaast zal het team het risicobeheersingssysteem reviewen en het
risicomanagementproces faciliteren. Naast de eerdergenoemde reguliere interne audits vinden er op verzoek
van de Raad van Bestuur of op verzoek van de auditcommissie ook specifieke ad hoc opdrachten plaats.
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In 2019 zal een team van externe specialisten worden ingeschakeld om ons interne auditteam te
ondersteunen bij audits van de implementatie van het nieuwe ERP-systeem. Bevindingen van deze audits
zullen worden gerapporteerd aan de leden van de IT-stuurgroep, de Raad van Bestuur en aan de
auditcommissie. De werving voor deze ondersteuning is gestart.

EXTERNE ACCOUNTANT
Door de externe accountant wordt jaarlijks een auditplan opgesteld. In het kader van de jaarrekeningcontrole
wordt de opzet en de werking van de belangrijkste interne beheersingsmaatregelen van bedrijfsprocessen
getoetst door de externe accountant voor zover relevant voor de jaarrekeningcontrole.

Hierover wordt formeel in de managementletter gerapporteerd. De belangrijkste bevindingen uit deze
managementletter worden zowel besproken met de Raad van Bestuur als met de Raad van Commissarissen
(deels in afwezigheid van de Raad van Bestuur).

'LETTER OF REPRESENTATION'
De directeuren van onze lokale ondernemingen tekenen ieder jaar een zogenaamde 'Letter of Representation',
een gedetailleerde verklaring met betrekking tot de financiële jaarrapportages en het bestaan en functioneren
van hun interne controlesystemen. Voor deze gedetailleerde verklaring is een checklist van onderwerpen
opgesteld die jaarlijks ook door andere lokale managers wordt ondertekend.

OVERIGE RISICOBEHEERSINGSMAATREGELEN
Accell Group heeft een interne gedragscode. Deze is in 2018 geactualiseerd en opnieuw vastgesteld door de
Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Deze interne gedragscode is van
toepassing op alle medewerkers en is gepubliceerd op onze corporate website.

De uitgangspunten voor de directeuren van onze lokale ondernemingen zijn vastgelegd in de
managementregels. Hierin zijn gedetailleerde procedures opgenomen met betrekking tot de interne
besluitvorming en communicatie.

Accell Group heeft een klokkenluidersregeling die te vinden is op onze corporate website. De
klokkenluidersregeling verzekert dat een mogelijke inbreuk op het bestaande beleid en procedures kan worden
gemeld, zonder dat de medewerker die de melding doet hiervan negatieve consequenties ondervindt.
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BELANGRIJKSTE RISICO’S EN RISICOMITIGATIE
De resultaten van Accell Group worden beïnvloed door de algemene economische omstandigheden en
vooruitzichten van de landen waarin we actief zijn. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op de belangrijkste
inkoopmarkten van belang. We delen de risico’s in naar de volgende onderdelen: strategische, operationele,
financiële en compliance risico’s. In het kader van geïntegreerde verslaglegging zijn de sociale en milieurisico’s
in deze onderdelen geïntegreerd. De vermelde risico’s geven geen volledige opsomming van de risico’s
waaraan we als onderneming zijn blootgesteld. Daarnaast worden risico’s maar eenmaal genoemd, hoewel
deze soms in meerdere risicocategorieën zouden passen.
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Herbeoordeling van de belangrijkste risico’s, waarbij met input vanuit de regio’s door de Raad van Bestuur en�

Raad van Commissarissen wordt beoordeeld of de huidige risico’s alsmede de daarbij behorende
risicobereidheid nog actueel zijn;
Verdere integratie van de risico’s met betrekking tot duurzaamheid met aandacht voor zowel mens als milieu;�

Inschakeling van het interne auditteam bij de toetsing van opvolging van controlemaatregelen en�

verbeteringen en de beoordeling van de risico’s;
Werving van een interne controle coördinator ter versterking van onze financiële afdeling op groepsniveau.�

De interne controle coördinator zal het bestaande interne controle raamwerk reviewen, aanbevelingen doen
en de implementatie ervan coördineren. Rekening houdend met de implementatie van het nieuwe ERP-
systeem zal de coördinator nauw betrokken worden bij het opzetten van een toereikende functiescheiding in
het nieuwe systeem. Daarbij zal de nadruk liggen op de toepassing van automatische beheersmaatregelen.
Verder zal de coördinator onze medewerkers van de financiële afdeling trainen in het toepassen van het
gestandaardiseerde interne controle raamwerk;
Versterking van de focus op de veranderagenda omdat naast de noodzakelijke organisatorische�

aanpassingen, de implementatie van het nieuwe ERP-systeem van start zal gaan. De Raad van Bestuur wil
met ondersteuning van een change manager, die in het midden van 2018 is aangetrokken, meer prioriteiten
stellen in de volgtijdelijkheid van het veranderproces.

GEPLANDE VERBETERINGEN IN 2019

Het risicobeheersingssysteem is verankerd in onze organisatie en is in de afgelopen jaren verder uitgebouwd
en verbeterd. Voor 2019 staan de volgende acties en/of verbeteringen gepland:
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Met inachtneming van het bovengenoemde en gelet op best practice bepaling 1.4.3 van de
Nederlandse Corporate Governance Code, verklaart de Raad van Bestuur dat:

het verslag in voldoende mate inzicht geeft in tekortkomingen in de werking van de internei.
risicobeheersings- en controlesystemen
voornoemde systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geenii.
onjuistheden van materieel belang bevat
het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd is dat de financiële verslaggeving is opgesteld opiii.
'going concern' basis
in het verslag de materiële risico’s en onzekerheden zijn vermeld die relevant zijn ter zake van deiv.
verwachting van de continuïteit van de vennootschap voor een periode van twaalf maanden na opstelling
van het verslag.

de jaarrekening, zoals opgenomen in hoofdstuk 6 van dit verslag, een getrouw beeld geeft van de activa, de�

passiva en de financiële positie op 31 december 2018, alsmede de winst en kasstromen over het boekjaar
2018 van Accell Group N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
het bestuursverslag een getrouw beeld geeft over de toestand op 31 december 2018 en de gang van zaken�

van Accell Group N.V. en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen gedurende het
boekjaar 2018 en dat in het bestuursverslag de wezenlijke risico’s waarmee Accell Group N.V. wordt
geconfronteerd, zijn beschreven.

3.4 VERKLARINGEN RAAD VAN BESTUUR

 

Verwijzend naar artikel 5:25c lid 2 sub c van de Wet op het financieel toezicht en met inachtneming van het
bovengenoemde, alsmede kennisgenomen van de uitkomsten van de werkzaamheden van de externe
accountant ten behoeve van de jaarrekeningcontrole, verklaart de Raad van Bestuur geheel en verklaren de
terzake verantwoordelijke personen, de heer Ton Anbeek (CEO), de heer Ruben Baldew (CFO) en de heer Jeroen
Both (CSCO) dat voor zover hen bekend:

De Raad van Bestuur tekent hierbij aan dat het interne risicobeheersings- en controlesysteem ten doel heeft
significante risico’s waaraan de onderneming is blootgesteld op een optimale wijze te identificeren en te
beheersen, waarbij rekening wordt gehouden met de aard en omvang van de organisatie.

Een dergelijk systeem kan niet de absolute zekerheid verschaffen voor het bereiken van de doelstellingen.
Evenmin kan het met zekerheid voorkomen dat zich gevallen voordoen van materiële vergissingen, schade,
fraude of overtredingen van wettelijke voorschriften. De werkelijke effectiviteit ervan kan slechts aan de hand
van de resultaten over een langere periode worden beoordeeld.

Raad van Bestuur,
Ton Anbeek (CEO)
Ruben Baldew (CFO)
Jeroen Both (CSCO)
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3.5 MANAGEMENTAGENDA EN OUTLOOK
We blijven een sterke marktgroei zien in de fietsindustrie. Consumenten kiezen voor
fietsen als duurzame oplossing voor mobiliteit. Vooral de belangstelling voor elektrische
fietsen en cargo fietsen zal bovengemiddeld groeien. Consumenten zullen blijven zoeken
naar meer handige en digitale oplossingen bij het vinden, onderzoeken, kopen en
onderhouden van hun fietsen. De strategie 'Lead Global. Win Local' is essentieel om ons in
het middelpunt van deze trends te plaatsen.

Succesvolle innovaties en een verbeterde beschikbaarheid van onze producten zullen de groei blijven
stimuleren. Dit komt tot stand door meer verbonden en meer digitale platformen. De nu gecentraliseerde
activiteiten op het gebied van fietsonderdelen en - accessoires zullen de verdere uitrol van het merk XLC naar
nieuwe kanalen stimuleren. We verwachten dat ons ‘fit to compete’ programma kostenbesparingen zal blijven
genereren, naast strikte kostenbeheersing op al onze discretionaire uitgaven.

Op basis van onze managementagenda en onvoorziene omstandigheden voorbehouden verwachten we voor
het jaar 2019 een verdere omzetgroei en toename van de EBIT van ons kernbedrijf.

De strategische evaluatie van de Noord-Amerikaanse activiteiten zal uiterlijk in het derde kwartaal van 2019
worden afgerond en vervolgens worden uitgevoerd. Eventuele consequenties van dit strategisch onderzoek
zijn niet opgenomen in de bovenstaande outlook.
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3.6 MERKEN EN PRODUCTEN
‘WINNING PORTFOLIO OF GLOBAL BRANDS’
Als onderdeel van de strategische pijler ‘winning at the point of purchase’ is in 2018 een diepgaand kwalitatief
en kwantitatief consumentenonderzoek uitgevoerd in Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk
en de Noord-Amerika. Het onderzoek heeft waardevolle consumenteninzichten opgeleverd over het gebruik
van fietsen in het algemeen en over de bekendheid en perceptie van onze eigen merken en die van onze
concurrenten.

Op basis van dit onderzoek hebben we nieuwe doelgroepsegmenten geïdentificeerd. We hebben Babboe,
Batavus, Haibike, Ghost, Sparta, Lapierre, Koga, Raleigh, Diamondback en Winora aangewezen als onze tien
strategische fietsmerken. Voor elk van deze merken hebben we een aangescherpte en vernieuwde
merkpositionering bepaald die op een eenduidige wijze sturing geeft aan onze innovatie, marketing en
distributie. Voor elke van onze regio’s is vervolgens een nieuwe strategische merkenportfolio vastgesteld,
waarmee we een stevige basis hebben gelegd voor het creëren van een ‘winning portfolio of global brands’.

MARKETINGGELEIDE ORGANISATIE
In 2018 hebben we de organisatie van onze bedrijfsvoering fundamenteel veranderd. We hanteren nu een
sterke ‘outside-in’ benadering en richten ons zo veel nadrukkelijker op de consument. We gaan van een
productgedreven organisatie naar een organisatie waar de consument in het hart staat van alles wat we doen.

Op groepsniveau is een overkoepelend marketingteam gecreëerd dat vanuit een moderne matrixorganisatie de
lokale marketingteams aanstuurt op basis van de nieuwe commerciële uitgangspunten. Consumenten- en
dealerinzichten, data- en trendanalyse gecombineerd met de nieuwe merkpositioneringen en de
innovatiefunnel vormen daarbij de basis voor alle nieuwe commerciële en marketingactiviteiten. De plannen
voor 2019 zijn ontwikkeld en in uitvoering. De impact hiervan zullen we in de loop van 2019 gaan zien.

CENTRALISATIE VAN INNOVATIE EN TECHNOLOGIE
De innovatieteams die onderdeel waren van onze lokale ondernemingen zijn in 2018 samengevoegd in vier
overkoepelende innovatiecentra met elk een specifiek aandachtsgebied: 'lifestyle', 'sports', 'urban mobility' en
'advanced development'.

Hiermee is de aanwezige expertise die verspreid was binnen de groep samengebracht en is alle kennis
beschikbaar gekomen voor alle merken. De inrichting van de organisatie is aangescherpt en innovatieprocessen
zijn geprofessionaliseerd waarbij een krachtige samenwerking met marketing, supply chain en de regio’s is
gecreëerd.

Als onderdeel van deze transitie is een nieuw en vooruitstrevend innovatiebeleid ontwikkeld met als
speerpunten een nieuwe design filosofie, de toepassing van 'smart technology' en de introductie van
baanbrekende innovaties. Het nieuwe Innovatie- & Technologieteam rapporteert nu aan de Chief Commercial
Officer waarmee het belang van innovatie voor de onderneming wordt benadrukt en tevens de snelheid in de
besluitvorming wordt geborgd.
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MINDER INNOVATIES, MEER IMPACT
Onze collecties zijn in de voorbije jaren enorm uitgebreid waardoor een gedegen analyse noodzakelijk was.
Door met een nieuwe en scherpere blik vanuit diverse kritische aspecten (zoals omzet, marge, rotatie op de
winkelvloer, productie-efficiency, inkoop en beschikbaarheid) naar onze collecties te kijken hebben we in 2018
geconcludeerd dat hier een groot potentieel voor vereenvoudiging zit.

Op basis daarvan hebben we nieuwe plannen gemaakt en processen vastgesteld waarbij de nadruk ligt op het
drastisch reduceren van het aantal modellen met een duidelijke opbouw van de collectie per merk, het
beschikbaar hebben van de juiste modellen voor de dealers en consumenten in elk verkoopkanaal en op in
totaal minder innovaties, maar wel meer consumentgedreven innovaties. We verwachten dat dit een sterke
impuls zal gaan leveren aan onze verkopen en ook voordelen zal opleveren op het gebied van inkoop,
werkkapitaal en supply chain. Deze aanpak biedt bovendien de mogelijkheid om ook op het gebied van
duurzaamheid meer impact te maken door dit aandachtsgebied te integreren in onze processen; van ontwerp
tot eindproduct en service.

BIJDRAGE AAN MAATSCHAPPIJ
Ook in 2018 hebben we op diverse vlakken meegedacht over nieuwe, schone en veilige mobiliteitsoplossingen
en is wederom meer dan € 1 miljoen geïnvesteerd in promotie en ondersteuning van maatschappelijke doelen,
waarbij we willen opmerken dat in dit bedrag ook 30% van onze professionele sportsponsoring wordt
meegenomen. Het creëren van sporthelden zet immers aan tot het zelf gaan sporten.

We voeren een actieve dialoog en zijn aangesloten bij diverse nationale en internationale organisaties,
brancheverenigingen en initiatieven die specifiek gericht zijn op het promoten van gezondheid, veiligheid en
duurzame mobiliteit. Dit zijn onder andere de World Federation of Sporting Goods Industry (WFSGI), de
European Cyclist Federation (ECF) en de Europese brancheorganisatie Conebi bestaande uit onder andere de
RAI Vereniging in Nederland, de Univelo in Frankrijk en de ZIV in Duitsland. Een concreet voorbeeld van onze
bijdrage aan de maatschappij is onze steun aan het World Bicycle Relief, een non-profitorganisatie die de fiets
in ontwikkelingslanden inzet als (gratis) vervoersmiddel om zo meer mensen toegang te geven tot onderwijs,
gezondheidszorg en werk.
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De beschikbaarheid te verbeteren en levertijden te verkorten;�

De kwaliteitszorg en de product compliance te verbeteren;�

Schaal- en inkoopvoordelen beter te benutten;�

Het werkkapitaalbeslag te verlagen;�

De complexiteit van supply chain en de organisatie als geheel te reduceren. �

3.7 PROCESSEN EN INFORMATIETECHNOLOGIE
In de afgelopen jaren is gewerkt aan de invoering van een nieuwe benadering voor supply
chain management en de invoering van de centrale aansturing hiervan op groepsniveau.
Deze centrale aansturing omvat planning, inkoop en logistiek. Begin 2018 hebben we hier
ook alle productiebedrijven, de kwaliteitszorg en de product compliance aan toegevoegd.

Op basis van de aangescherpte strategie en de opzet van de nieuwe regiostructuur is de nadruk komen te
liggen op de versterking en aanscherping van een aantal kernprocessen zoals 'Sales & Operational Planning'
(S&OP) en ‘New Product Initiation’ (NPI). Een extra uitdaging daarbij vormt de evolutie van de fiets en het
gebruik ervan. Met name de e-bike wordt een steeds complexer en meer geavanceerd product. Onder meer
componentintegratie en toepassing van connectiviteit spelen daarbij een belangrijke rol. Kwaliteitszorg en
compliance zullen hieraan doorlopend moeten worden aangepast en aangescherpt om onder meer de
veiligheid van het product zelf en het gebruik ervan te borgen.

Deze centrale aansturing van de supply chain is erop gericht om:

SALES AND OPERATIONAL PLANNING (S&OP)
In 2018 is door ons op regionaal niveau verder gewerkt aan de invoering van het S&OP-proces. Dit proces kent
een maandelijkse cyclus en bestaat uit een actuele vraagplanning en een productontwikkelingsplan waarmee
de productie- en voorraadplanningen sneller kunnen worden bijgesteld. Op basis van de productieplanning
wordt ook de materiaalbehoefteplanning berekend die vervolgens wordt afgestemd met onze leveranciers.

Als onderdeel van het S&OP-proces hebben we in 2018 het programma voor meer intensieve informatie-
uitwisseling met leveranciers over planningen (‘collaborative planning’) verder uitgebreid. Hierbij is de aandacht
vooral uitgegaan naar onze grootste leveranciers en die met de hoogste leveringsrisico’s. In een aantal
concrete gevallen waar op een gegeven moment sprake was van beperkte beschikbaarheid van kritische
componenten voor onze e-bikes en onze reguliere fietsen heeft deze meer intensieve samenwerking ervoor
gezorgd dat we met voorrang kregen geleverd.

In 2019 zal het S&OP-proces verder worden aangescherpt om tot een integraal bedrijfsbeheer te komen met
als doel verdere verbetering van de supply chain prestaties, met name op het gebied van beschikbaarheid,
werkkapitaal en de aansluiting met het financiële planningsproces. Door verdere verbetering op deze gebieden
wordt het ook mogelijk het leveranciersprogramma voor ‘collaborative planning’ met beperkte extra middelen
uit te breiden en te verdiepen.

'NEW PRODUCT INITIATION' (NPI)  
In 2018 zijn we met de invoering van een centraal aangestuurd Innovatie- & Technologieteam ook begonnen
met het opzetten van een NPI-proces. Dit proces bestaat uit vier fasen (‘Ideation, Feasibility, Capability and
Launch’) die de productontwikkeling van idee en concept, via productie naar de uiteindelijke productlancering in
de markten structureert en faciliteert. Het proces is met name bedoeld voor complexe producten met veel
zelfontwikkelde componenten, waarbij een intensieve samenwerking tussen de verschillende specialistische
teams (Innovatie & Technologie, Supply Chain, Marketing) en de regio’s noodzakelijk is.
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Het NPI-proces wordt overzien door de Innovation Board die onder leiding staat van de Chief Commercial
Officer en die maandelijks besluiten neemt over nieuwe initiatieven en research & development projecten.
Prioriteiten en allocatie van mensen en middelen aan de NPI-projecten wordt vooral bepaald op basis van
commerciële overwegingen.

PROCUREMENT
Na de inrichting van onze centrale inkooporganisatie op basis van ‘category management’, zijn we in 2018
gestart met de verdere vormgeving van de ‘supply chain roadmap’ en de implementatie ervan. Kernelementen
hierbij zijn het reduceren van het aantal leveranciers op basis van ‘total cost of ownership’ criteria en de
benutting van schaalvoordelen door als groep te acteren. Deze benadering heeft het afgelopen jaar geleid tot
directe besparingen en een professionalisering van de leveranciersrelaties.

PRODUCTIE
Vanaf begin 2018 rapporteren alle productielocaties aan de Group Manufacturing Director die een vernieuwde
productievisie heeft ingevoerd waarbij de productielocaties (primair assemblage) gezien worden als een
netwerk om productievolumes beter te kunnen alloceren binnen de bestaande capaciteit om zo
efficiencyvoordelen te behalen.

Accell Group kent verder een aantal centraal aangestuurde en doorlopende programma’s die gericht zijn op het
verduurzamen van de productie, zoals efficiënt energieverbruik, afvalreductie en het gebruik van
milieuvriendelijkere verpakking. Daarnaast zijn onderwerpen als levensduur, hergebruik, recycling en end-of-
life belangrijke aandachtsgebieden binnen onze organisatie. Alle initiatieven en de voortgang hierop worden
gecoördineerd door onze Corporate Social Responsibility (CSR-) Manager.

In 2018 is verder onze productielocatie in Turkije ISO 14001 gecertificeerd en is eenzelfde traject opgestart
voor onze productielocatie in Hongarije. Bij onze productielocatie in Nederland hebben we een gecertificeerde
Environment, Health & Safety (EHS-) Manager in dienst die onder andere energie-audits uitvoert.

Productie footprint
Door middel van ‘footprint' analyse hebben we in 2018 onderzocht hoeveel eigen productielocaties voor
assemblage er nodig zijn en wat we uitbesteden aan externe assemblagepartners. Naar aanleiding van deze
analyse is besloten het aantal productielocaties te reduceren. Zo zal de productie van fietsframes in China van
onze onderneming Delta Metal Technology worden overdragen aan een van onze bestaande leveranciers,
worden de activiteiten van het Belgische Brasseur geïntegreerd binnen Accell Benelux en wordt de
zadelproductie van Lepper in Nederland afgebouwd. In 2019 zullen verdere optimalisaties in het
productienetwerk worden uitgevoerd waarbij de nadruk steeds meer komt te liggen op onze grote drie
assemblagebedrijven in Nederland, Hongarije en Turkije.

Energie
De meeste energie wordt verbruikt door onze productielocaties, maar ook de magazijnen en kantoren hebben
(in mindere mate) invloed op ons energieverbruik. In 2018 is een aantal energie-efficiëntieprojecten
doorgevoerd. Zo zijn vrijwel alle lokale ondernemingen begonnen met led-verlichting waarbij we er naar
streven om in 2020 voor 100% over te zijn. In veel magazijnen zijn bewegingssensoren geplaatst. In
Heerenveen loopt een test waarbij het energieverbruik per uur gedetailleerd in kaart wordt gebracht, onder
meer om het energieverbruik buiten werktijden te reduceren. Ook zijn we het afgelopen jaar een onderzoek
gestart naar alternatieven voor het gebruik van gas in onze lakovens.
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We stellen ons tot doel om jaarlijks het energieverbruik met 1,5% te reduceren. De resultaten van ons
energiegebruik en de CO2-uitstoot worden gemeten en gerapporteerd conform het Global Reporting Initiative
(GRI). In de tabel staan alle energiebronnen vermeld die onze organisatie zelf gebruikt. Naast energie zijn hierin
ook aardgas en ander brandstoffen opgenomen, inclusief eigen vervoer van mensen en producten.

Bron conversiefactoren: Nederlandse lijst van energiedragers en standaard CO2 emissiefactoren 2017 (brandstof), Defra 2018 (transport), IEA 2017
(elektriciteit). Gegevens komen uit de financiële administratie. Daar waar nodig zijn gegevens geëxtrapoleerd.

In 2018 is het energieverbruik zowel absoluut (6%) als per euro omzet (9%) gedaald ten opzichte van 2017. De
mix tussen groene en grijze energie is 2% minder gunstig dan het afgelopen jaar.

Door het samenvoegen van productielocaties is de verwachting dat we in de toekomst ons energieverbruik en
de CO2-uitstoot verder reduceren. Daarnaast willen we naar de toekomst toe de transitie inzetten richting
groene energie waarbij we er uiteindelijk naar streven om in 2030 volledig over te zijn op duurzame vormen
van energie.

Verpakking en afval
Producten en onderdelen moeten goed beschermd worden tegen beschadigingen tijdens transport. Dit geldt
zowel voor de levering aan dealer en consument als voor de aanlevering door onze leveranciers. Naast
bescherming is ook verduurzaming een belangrijk aandachtsgebied. Het gaat hierbij niet alleen om de keuze en
optimalisatie van de materialen, waarbij we het gebruik van plastic maximaal willen reduceren, maar ook om te
zorgen dat het afval dat ontstaat tijdens productie minimaal is en maximaal gescheiden wordt afgevoerd. We
streven er naar om onze footprint op verpakking en afval van de eigen organisatie met 2-4% per jaar te
reduceren, berekend per euro omzet.
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CO2 conversie databases: EPA 2014, Eurostat 2016 en 2017, Ecoinvent 3.3. Gegevens zijn afkomstig van de financiële administratie, ervaringsinschattingen en
extrapolatie van wegingen.

CO2 conversie databases: EPA 2014, Eurostat 2016 en 2017, Ecoinvent 3.3. Gegevens zijn deels gemeten, deels inschattingen.
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In 2018 is de totale milieu-impact ten gevolge van verpakkingen en afval met iets meer dan 1.000 ton CO2 -
equivalenten afgenomen. Na correctie op het percentage omzet (92%) waarover data is ingezameld, resulteert
dit in een reductie van circa 8% CO2-equivalenten, berekend per euro omzet. Vanaf 2018 rapporteren we ook
over de wijze waarop ons afval wordt verwerkt.

Gegevens zijn afkomstig van de afvalverwerkers. Voor de leesbaarheid zijn percentages < 1% niet weergegeven.

Door effectieve afvalscheiding en verdichting verlagen we bovendien het aantal vervoersbewegingen en
dragen we tegelijkertijd bij aan een betere recycling.

End-of-life
De inzameling van afgedankte e-bike accu’s vormt voor ons een zeer belangrijk aandachtsgebied. Binnen
Europa werken we actief samen met lokale stichtingen (onder andere Stibat en GRS) voor het inzamelen en
verantwoord verwerken van afgedankte accu’s. Daarnaast zijn we gestart met de organisatie rondom het
recyclen van complete elektrische fietsen.

We verwachten dat met de verschuiving van eigendom naar gebruik steeds meer fietsen terug zullen komen bij
de fabrikant. We hebben actief zitting in werkgroepen waarin wordt gesproken over indirecte afvalstromen,
milieuwetgeving en (toekomstige) toepassingen in het kader van de circulaire economie.

KWALITEIT EN COMPLIANCE
Productkwaliteit vraagt om kwaliteitszorg ten aanzien van normstelling, controle, beheersing en borging in de
hele supply chain. Dit betreft dan onder andere de productontwikkeling, de leveranciers die de componenten
leveren, de productielocaties en de uiteindelijke aflevering bij onze dealers. Gezien de toegenomen
productcomplexiteit, kwaliteitseisen en zorg voor productveiligheid zijn we in 2018 op groepsniveau begonnen
om de kwaliteitszorg en compliance in te richten met de aanstelling van een Group Director Quality &
Compliance.



Accell Group Jaarverslag 2018 Processen en Informatietechnologie 60

In 2018 zijn de testprotocollen, zowel voor componenten als voor gereed product, aangescherpt. De
testprotocollen gaan niet enkel uit van de reguliere richtlijnen die in de industrie gebruikelijk of verplicht zijn,
maar bestaan ook uit onze eigen aanvullende testvereisten afhankelijk van het type component en het soort
fiets. Een voorbeeld zijn de e-MTB modellen die bij ons een verzwaard testregime ondergaan. Naast de
aanscherping van deze normering zal ook de controle, beheersing en borging in 2019 verder worden versterkt.

KETENVERANTWOORDELIJKHEID
Door onze schaalgrootte en als lid van de World Federation of Sporting Goods Industry (WFSGI) zijn we in staat
om partijen in de keten te stimuleren tot het naleven van mensenrechten, goede arbeidspraktijken en
milieubescherming. In gesprekken met leveranciers over afspraken en inkoopcondities die we nu op
groepsniveau voeren, nemen we ook onze voorwaarden en richtlijnen ten aanzien van
ketenverantwoordelijkheid mee.

In 2018 is door ons een standaardcontract ontwikkeld, dat vanaf nu de basis vormt voor alle
leverancierscontracten. De gedragscode voor leveranciers maakt een integraal onderdeel uit van dit contract,
waarbij het onderschrijven van deze code en de bereidheid tot meewerken aan gerelateerde audits verplicht
zijn. Onze belangrijkste leveranciers hebben inmiddels deze verbeterde contracten getekend.

Supplier audits
Onder de vlag van de WFSGI doen we elk jaar audits bij de leveranciers. Dit initiatief staat bekend als het
‘Responsible Sport Initative’ (RSI) waarvan we één van de initiatiefnemers zijn. We willen als Accell Group
minstens 20 audits per jaar uitvoeren. Daarnaast participeren we in audits die door andere deelnemers van de
RSI worden uitgevoerd bij onze leveranciers. De bedoeling is dat onze leveranciers een keer in de drie jaar ge-
audit worden op sociale- en milieuaspecten.

In 2018 zijn er 22 audits gedaan op ons verzoek. De resultaten over 2018 zijn vergelijkbaar met die uit
voorgaande jaren. De meest gevonden problemen hebben betrekking op de status van gebouwen (zoals
vluchtwegen, brandveiligheid en de opslag van chemische stoffen), de omgang met personeels- en
loonadministratie en de handhaving van correcte werktijden.
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Audits op chemische stoffen
Intern wordt er bij onze lokale bedrijven ge-audit op chemische stoffen van onze leveranciers. Deze stoffen
worden enerzijds gebruikt bij het lakken van onderdelen zoals het frame en de voorvork, anderzijds komen
deze voor in kunststof fietsonderdelen zoals zadels en handvatten. Binnen Accell Group werken we uitsluitend
met 100% watergedragen lakken.

In 2018 zijn in het REACH laboratorium 265 onderdelen getest, waarbij in totaal 1320 analyses zijn uitgevoerd.
De producten worden geselecteerd op basis van het risico van het product. In 9% van de gevallen werd een
afwijking gevonden en is samen met de toeleverancier gezocht naar een oplossing.

INFORMATIETECHNOLOGIE
In 2017 hebben we ons informatietechnologiebeleid volledig afgestemd op de ondernemingsstrategie en
sindsdien worden er diverse infrastructurele, applicatieve en digitale projecten uitgevoerd die de realisatie van
ons omnichannel en supply chain model ondersteunen. Daarbij wordt het applicatielandschap steeds verder
gecentraliseerd en vereenvoudigd.

In 2018 heeft dit onder meer geleid tot de start van de implementatie van een nieuw ERP-systeem volgens
een Accell Group ‘template’, het centraal beheren van data (Master Data Management) en de selectie en
invoering van een Product Informatie Management (PIM-) systeem en een CRM-systeem.

PRIVACY EN GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)
In 2018 zijn er in het kader van het van kracht worden van de nieuwe Europese privacyverordening GDPR-
systemen geïntroduceerd waarmee we in staat zijn om privacy gerelateerde zaken zoals cookie statements,
privacyverklaringen en verwerkingsovereenkomsten centraal te registreren en te beheren. Verder zijn
aanvullende maatregelen getroffen waardoor het betaalproces robuuster is gemaakt. Ook zijn we beter in
staat om bijvoorbeeld afwijkingen in betaalgedrag vroegtijdig te signaleren.

SAMENWERKING EN COMMUNICATIE
In 2018 is tenslotte een groot deel van onze organisatie voorzien van een centraal platform voor
samenwerking en communicatie, het zogenoemde Accell@Work platform. Hiermee kunnen onze medewerkers
van inmiddels een groot aantal van onze lokale bedrijven op een veilige en eenvoudige wijze samenwerken met
hun collega’s en partners, ongeacht waar deze zich bevinden. Dit platform zal in 2019 ook bij onze resterende
bedrijven worden uitgerold.
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Steeds duidelijker wordt dat integratie van onze functionele mogelijkheden leidt tot een
meer wendbare en efficiëntere onderneming. Langs deze lijn hebben we begin 2018 de
volgende organisatieprincipes geformuleerd:
 

Processen, protocollen en systemen worden zodanig ingericht dat de consument centraal staat;�

Functionele gebieden zullen worden geïntegreerd om onze slagkracht en efficiëntie te verhogen;�

Vanuit centrale coördinatie wordt toegevoegde waarde gecreëerd op processen zoals bijvoorbeeld innovatie�

management, inkoop, digitale en IT-ondersteuning; op die vlakken waar wendbaarheid het meest belangrijk is
wordt expertise lokaal gehouden;
Communicatie is essentieel; met makkelijke toegang tot informatie voor onze medewerkers voorkomen we�

dat we elk ‘fietsframe’ twee keer moeten uitvinden.

Onze consumentgerichte activiteiten de aandacht krijgen die nodig is om onze merken op een consistente�

manier te presenteren in de door ons gekozen markten;
Innovatie en ontwerp zich richten op zaken die er echt toe doen voor de fietser en niet zo zeer voor onze�

engineers;
Belangrijke ontwerpfuncties worden gedeeld dwars door alle fietscategorieën en landen heen en zonder�

afbreuk te doen aan de unieke positionering van elk merk;
Kennis en expertise aan elkaar wordt gekoppeld door de introductie van een matrixorganisatie die wordt�

aangestuurd door een sterk centraal team;
Onze interne processen opnieuw worden ingericht om binnen afzienbare tijd te kunnen werken in een�

geïntegreerde, digitale omgeving;
De veranderprocessen zoals hier uiteengezet worden gefaciliteerd en aangestuurd door een speciaal hiervoor�

aangestelde change manager.

3.8 ORGANISATIE EN MEDEWERKERS

Dit klinkt nu wellicht logisch, maar Accell Group had lange tijd haar hoogwaardige producten en de
dealerwereld op de eerste plaats staan in haar organisatiefilosofie. Op basis van de aangescherpte strategie
hebben we het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de invoering van een nieuwe organisatiestructuur,
een andere manier van werken en een andere manier van denken.
 
Dit betekent dat:

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het afbreken van interne muren passend bij onze missie: 'great bikes
win great likes'.    

Met de invoering van de nieuwe organisatiestructuur, hebben we sterke werkrelaties gecreëerd tussen de
marktgeoriënteerde regionale organisaties en de gecentraliseerde expertteams op bijvoorbeeld het gebied van
technologie & innovatie, marketing & e-commerce, finance en informatietechnologie.

Voor onze medewerkers was 2018 een jaar van leren. Het was een jaar van veranderende rollen en processen,
van voor het eerst onderdeel zijn van internationale, multidisciplinaire teams, van werken voor meerdere
merken tegelijk en van omgaan met een zekere mate van onzekerheid.

Over het algemeen is onze aangescherpte strategie goed ontvangen. Er is binnen onze onderneming veel
draagvlak voor de gekozen richting en de bereidheid tot verandering was groot. Medewerkers begrijpen de
noodzaak, zien de voordelen van meer samenwerking en vinden het leuk om collega’s van andere merken,
ondernemingen en landen te ontmoeten die vaak veel ervaring hebben en dezelfde passie voor fietsen delen.
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Peildatum 30 november 2018. Gegevens zijn afkomstig van diverse HR informatiesystemen.

Om een goede basis voor verandering te creëren is binnen het human resources team het afgelopen jaar veel
aandacht besteed aan het faciliteren van de organisatie, de teams en de medewerkers gedurende deze
transitie. Aan het einde van 2018, is er een nieuwe organisatorische basis gelegd, begrijpen de medewerkers
de richting die we op gaan, zijn nieuwe teams gestart met samenwerken en zijn de eerste successen gevierd.
Daarmee zijn we klaar voor groei.

LEIDERSCHAP
Het veranderen van de manier waarop we als organisatie werken heeft ook effect op onze governance en
leiderschap. Nieuwe overlegstructuren waarin specialisten eerst worden geconsulteerd voordat beslissingen
worden genomen, internationale netwerken die worden gebouwd en verbonden en andere manieren die de
creatie van een groep bevorderen zijn het afgelopen jaar ingevoerd en verankeren zich snel.

Om deze nieuwe structuren te managen en de nieuwe teams te inspireren was 2018 een jaar waarin we
hebben geïnvesteerd in leiderschap. Nieuw geformuleerde ‘winning values’, een ondersteunende 360°
assessment tool en leiderschapstrainingen voor teams en op individuele basis, vormen een stevige basis voor
het bouwen van een leiderschapsraamwerk en -agenda.

Het is begrijpelijk dat het voor de bestaande managementteams niet altijd makkelijk is om te werken in een
nieuwe, snel veranderende en consumentgerichte omgeving met sterk gecentraliseerde, internationale
elementen. Accell Group kende daarom in 2018 op diverse niveaus binnen de organisatie een verandering in
leiderschap en management. We zijn trots dat het wederom is gelukt om nieuwe talenten aan te trekken uit
diverse sectoren met een scala van voor ons relevante functionele competenties. Onboarding- en
simulatieprogramma’s worden ingezet om hun kennis over Accell Group en de fietsindustrie op een snelle en
creatieve manier op het gewenste niveau te brengen.

MEDEWERKERS
Binnen Accell Group ligt de man-vrouwverhouding (in fte) op 71% : 29%. Qua leeftijdsopbouw is het merendeel
van de medewerkers tussen de 30 en 50 jaar.
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Werving en selectie: elk jaar trekken onze productiefaciliteiten honderden seizoenskrachten aan die�

essentieel zijn voor de productie van hoogwaardige fietsen en de logistiek bij onze magazijnen. Merkbaar
waren het succes van een gerichte mediacampagne voor de werving van productie- en
magazijnmedewerkers in Hongarije, de 'social media' campagne voor het aantrekken van hoogopgeleide e-
commerce en marketingexperts in Nederland en de werving, training en inclusie van vrouwelijke lassers in
Turkije. Als Accell Group zijn we ook trots om een eerste keus werkgever (‘employer of choice’) te zijn voor
een groeiend aantal jonge professionals met een bachelor of master in logistiek, informatietechnologie,
technologie en ontwerp, commercie en finance.
Training en persoonlijke ontwikkeling: de nieuwe organisatie brengt naast een nieuwe structuur voor veel�

medewerkers ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Het nemen van deze verantwoordelijkheden
wordt niet alleen tijdens het werk (‘learning-on-the-job’) getraind maar ook in gerichte programma’s voor
zowel teams als individuen. Met hulp van een externe expert, zijn we gestart met leiderschapstrainingen voor
onze nieuwe regionale en functionele managementteams. Het geven en ontvangen van feedback wordt een
essentieel onderdeel van de werkbeleving.
 

Naar het werk gaan in de ochtend betekent voor de meeste medewerkers van Accell Group dat ze gaan werken
bij hun eigen Accell onderneming, op hun eigen expertisegebied, binnen hun eigen team. Het werkveld van onze
vele experts en managers is anders, veelal nationaal of regionaal en soms zelfs ook wereldwijd.

Beide perspectieven zijn belangrijk om consumenten een goede service met hoogwaardige producten te
kunnen leveren. Het linken van de verschillende perspectieven doen we door het delen van informatie, het
bouwen aan wederzijds vertrouwen en oog hebben voor alle argumenten. Met de hulp van constructief
ingestelde medewerkers in veel van onze lokale ondernemingen is een breed terrein van onderwerpen
besproken en afgerond. Op groepsniveau is een Gemeenschappelijke Ondernemingsraad van Accell Operations
B.V. en Accell Services B.V. ingesteld, waarmee we het belang willen benadrukken van een gestructureerde
consultatie met onze medewerkers.

Gelet op al deze ontwikkelingen, vinden we het jammer dat een aantal vakbonden zich in 2018 ook op enkele
van onze lokale ondernemingen heeft gericht voor het houden van landelijke stakingen voor betere
arbeidsvoorwaarden, terwijl we als onderneming zelf door een groot en belangrijk veranderproces gaan.

Naast de verandering van perspectief in veel van onze teams en functies, blijven we ons richten op de
essentiële menselijke aspecten van het werken bij Accell Group.
 
Een aantal belangrijke zaken op dit gebied is:

Het aantal uren is bepaald op basis van data uit HR-systemen, de financiële administratie en interviews en is deels ingeschat en geëxtrapoleerd.
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Dit jaar is wederom het gemiddeld aantal opleidingsuren per medewerker gestegen. In 2018 is de doelstelling
verhoogd naar gemiddeld 15 uur per medewerker per jaar. Deze herziene doelstelling is nog niet gerealiseerd.
Komende jaren blijven we extra investeren in kennis en zullen we de lat stapsgewijs hoger leggen.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Veiligheid en gezondheid van de medewerkers is voor ons van groot belang. We zijn ons terdege bewust van de
veiligheids- en gezondheidsrisico's die zijn verbonden aan het werk in de productie, magazijnen en kantoren.
Binnen iedere onderneming is hiervoor een verantwoordelijke aangesteld, die naast compliance met
regelgeving aandacht geeft aan het versterken van de gezondheids- en veiligheidscultuur. Naast een gezonde
en veilige werkomgeving stimuleren we ook in bredere zin bewustwording van medewerkers en aandacht voor
een gezonde levensstijl, een voorbeeld hiervan is het stimuleren van medewerkers om met de fiets naar het
werk te komen.

Gegevens zijn afkomstig van diverse HR- en verzuiminformatiesystemen.

Gegevens zijn afkomstig van diverse HR- en verzuiminformatiesystemen.
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Bouwen van een community: het bouwen aan een effectieve en inspirerende matrixorganisatie gericht op de�

consument, wordt door ons gestimuleerd met relevante en interessante workshops, conferenties,
inspiratiesessies, fora en nog veel meer. Tijdens deze sessies worden hardnekkige kwesties aangesneden en
opgelost. Tegelijkertijd worden er nieuwe, consumentgerichte vormen van samenwerking ontwikkeld. Een
goed voorbeeld van hoe onze aanjaagfunctie zich praktisch vertaalt in de organisatie is het spontaan
ontstane Accell Young initiatief; een nieuwe manier om binnen onze Nederlandse organisatie jonge
professionals bij elkaar te brengen.
Waarden en gedrag: tijdens onze transitie als organisatie werd duidelijk dat eenduidigheid over onze meest�

belangrijke waarden en gedragingen belangrijk is om te kunnen reflecteren op hoe we met elkaar werken
binnen onze onderneming, maar ook hoe we omgaan met consumenten, klanten en leveranciers.
Functioneren als één onderneming, vraagt om een set van gedeelde en aangescherpte waarden; een
obsessie voor consumenten en klanten, een voortreffelijke executie en een passie voor winnen, en het geven
van het goede voorbeeld.

Uitgedrukt in percentage medewerkers. Gegevens zijn bepaald op basis van HR administratie, enquêtes, interviews, waarnemingen en extrapolatie.
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AGENDA VOOR 2019
2019 wordt opnieuw een enerverend jaar voor onze organisatie en medewerkers. Naast continue aandacht
voor het werven en behouden van talent anticiperen we op een doorlopende stroom van initiatieven om onze
transitie verder vorm te geven. Het voorbereiden en faciliteren van onze medewerkers op dit gebied gebeurt
continu en daarom is het ook van belang dat leidinggevenden binnen onze groep beschikken over
competenties op het gebied van verandermanagement.

Op de agenda voor 2019 staan een herziening en modernisering van ons beloningsysteem wat er voor moet
zorgen dat er een nauwere link ontstaat tussen onze resultaten, de individuele prestatie en gedrag. In het
eerste kwartaal van 2019 zullen we ons eerste wereldwijde medewerkersbetrokkenheidsonderzoek lanceren,
om zo meer datagedreven inzichten te krijgen in hoe onze mensen het werken binnen Accell Group in de meest
brede zin ervaren. Ook worden voorbereidingen getroffen voor een investering in een groepsbreed
salarisadministratie- en personeelsinformatiesysteem om management en medewerkers inzicht te geven op
individueel, team- en ondernemingsniveau, iets wat tot voor kort ongekend was binnen Accell Group.
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