Factsheet kerngegevens Alliander
(maart 2017)

Hoeveel medewerkers hebben we? Wat is onze omzet? Hoeveel kilometer aan gasleidingen hebben we in
beheer? Geregeld ontvangen we vragen over onze organisatie. Om zoveel mogelijk uniforme getallen te
communiceren, staan in deze factsheet de meest gebruikte actuele cijfers op een rij. Dit document wordt
beheerd door de afdeling Communicatie en 2x per jaar herzien: bij het verschijnen van het jaarverslag
(februari) en de publicatie van de halfjaarcijfers (augustus). Vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar
communicatie@alliander.com

Profiel

Elektriciteit en gas

Alliander is een groep waarin Liander, Liandon en een aantal

Elektriciteit

nieuwe activiteiten samen staan voor hoogwaardige kennis
van energienetwerken, energietechniek en technische
innovaties.
Alliander werkt samen met partners aan een verdere
verduurzaming van de energievoorziening voor een betere
samenleving.

Klanten
Aantal klantaansluitingen

5,6 miljoen

Beschikbaarheid van energie

99,99%

Aantal slimme meters in bedrijf

1,6 miljoen

Aantal klanten dat terug levert

144.200

Klanttevredenheid (zakelijk)

83%

Klanttevredenheid (consumenten)

90%

Medewerkers
Aantal medewerkers
Percentage vrouwen in dienst

7.150
1.111 vrouwen: 15,5%

Percentage vrouwen in leidinggevende functie

24,7%

Medewerkerstevredenheid

70%

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
CO2-emissie
Aantal medewerkers in Step2work
Maatschappelijk verantwoord inkopen
Aantal medewerkers bij vrijwilligersprojecten

797 kiloton
104
71%
circa 1.100

Financiële cijfers
Netto-omzet
Resultaat (na belastingen)
Balanstotaal
Investeringen

€ 1,6 miljard
€ 282 miljoen
€ 7,7 miljard
€ 680 miljoen

Solvabiliteit

58,5%%

Credit rating (S&P/Moodys)

AA-/Aa2

Profiel Liander:

Profiel Liandon:

• Liander zorgt er met zijn energienetwerk voor dat klanten

• Liandon ontwerpt, bouwt, beheert en onderhoudt complexe

altijd en op een veilige manier toegang hebben tot energie.
• Liander maakt het energienetwerk geschikt en open voor

energienetten en grote (industriële) installaties.
• Liandon vormt de innovatiemotor en het kenniscentrum

nieuwe vormen van energie (energietransitie) en diensten

binnen de energiemarkt in Nederland en daarbuiten.

voor klanten.
• Liander helpt klanten om slim met energie om te gaan door
inzicht te geven in energieverbruik en te adviseren over

Aantal medewerkers

energiebesparing en eigen opwek.

Klanten
Aantal klanten gas

2,5 miljoen

Aantal klanten elektriciteit

3,1 miljoen

Aantal slimme meters in bedrijf

1,6 miljoen

Netten
Totale lengte van gasleidingen (in km)

41.523

– Lage druk (t/m 0,2 bar

3.4290

– Hoge druk (0,2 t/m 8 bar)
Totale lengte van elektriciteitsnetten (in km)
– hoogspanning
– tussenspanning

Cijfers

7.233
90.036
414
1.747

– middenspanning

38.951

– laagspanning

48.897

1.054

