Factsheet kerngegevens Alliander
(maart 2019)

Hoeveel medewerkers heeft Alliander? Wat is onze omzet? Hoeveel kilometer aan gasleidingen hebben we in
beheer? In deze factsheet staan de meest opgevraagde cijfers op een rij. Dit document wordt beheerd door
de afdeling Communicatie en wordt elk jaar in februari herzien bij het verschijnen van het jaarverslag.
Actuelere cijfers nodig? Op de jaarverslagsite rapporteert Alliander elk kwartaal over de voortgang van de
energietransitie en maandelijks over een groot aantal prestaties.
Vragen of opmerkingen? Mail naar communicatie@alliander.com

Profiel

Elektriciteit en gas

Alliander is een energienetwerkbedrijf. Wij zorgen voor een

Elektriciteit

betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening.
Nu, én in de toekomst. Alliander bestaat uit een groep
bedrijven waaronder Liander, Qirion en Kenter.
Samen staan we voor hoogwaardige kennis van
energienetwerken, energietechniek en technische innovaties.

Klanten
Aantal klantaansluitingen
Beschikbaarheid van energie
Aantal slimme meters in bedrijf
Aantal klanten dat teruglevert

5,7 miljoen
99,99%
3,8 miljoen
270.646

Klantgemak (NES, zakelijk)

38%

Klantgemak (NES, consumenten)

50%

Medewerkers
Aantal medewerkers, inclusief inhuur

7.450

Percentage vrouwen in dienst

20,0%

Percentage vrouwen in leidinggevende functie

28,8%

Medewerkerstevredenheid

70%

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
CO2-emissie eigen bedrijfsvoering

288 kiloton

Aantal medewerkers in Step2work

95

Circulair ingekocht
Aantal medewerkers bij vrijwilligersprojecten

16,5%
896

Financiële cijfers
Netto-omzet
Resultaat (na belastingen)
Balanstotaal
Investeringen
Solvabiliteit
Credit rating (S&P/Moody’s)

€ 1,9 miljard
€ 334 miljoen
€ 8,3 miljard
€ 731 miljoen
57,3%
AA-/Aa2

Profiel Liander:

Profiel Kenter

• Liander zorgt er met zijn energienetwerk voor dat klanten

•	Kenter levert innovatieve oplossingen voor energiemeting

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

en energiemanagement aan zakelijke relaties.
•	Kenter is verantwoordelijk voor de verkoop, realisatie, het

nieuwe vormen van energie (energietransitie) en diensten

beheer en onderhoud van middenspanningsinstallaties in

voor klanten.

het vrije domein.

• Liander helpt klanten om slim met energie om te gaan door

•	Kenter verhuurt en exploiteert schakelinstallaties,

inzicht te geven in energieverbruik en te adviseren over

transformatoren, compactstations of mobiele

energiebesparing en eigen opwek.

middenspanningsstations.

Klanten
Aantal klanten gas

2,5 miljoen

Aantal klanten elektriciteit

3,2 miljoen

Aantal slimme meters in bedrijf

3,8 miljoen

Netten
Totale lengte van gasleidingen (in km)

41.654

– Lage druk (t/m 0,2 bar

34.421

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

7.233
90.424

– hoogspanning

410

– tussenspanning

1.768

– middenspanning

39.106

– laagspanning

49.140

Profiel Qirion
• Qirion legt zich toe op de aanleg en het onderhoud van
intelligente energie-infrastructuren.
• Qirion fungeert als kenniscentrum van Alliander voor
complexe energievraagstukken.

