
 

Haller Benelux B.V. 

Postbus 90, 5320 AB Hedel 

Parallelweg 7, 5321 JA Hedel 

Telefoon: +31 (0)73 – 599 12 34 

Fax:           +31 (0)73 – 599 11 77 

 E-mail:     info@hallerbenelux.nl 

Website:  www.hallerbenelux.nl 

IBAN NL78RABO0135098602 

BIC RABONL2U 

K.v.K. Tiel 11023525 

BTW nr. NL-009824881B01 

 

31 januari 2018 

 

Doelstelling Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2018 Haller Benelux B.V. 

 

Algemeen: 

Bij Haller Benelux voeren wij een beleid op meerdere aspecten om hieraan te voldoen. Haller 

Benelux B.V. beschikt over een ISO 9001 en ISO 14001 certificaat. In 2016 is het bedrijf hiervoor 

geaudit en gehercertificeerd.  

 

Personeel:  

Haller Benelux B.V. had zich ten doel gesteld stagiaires op meerde vakgebieden aan te trekken, 

helaas is dit ondanks verwoede pogingen dit niet succesvol geweest. Wel konden we een 

medewerker een BBL traject aanbieden in de logistiek. Dit is succesvol verlopen. Op het specifieke 

vakgebied in onze techniek hebben zich geen geïnteresseerde kandidaten gemeld.  

Haller Benelux B.V. had in 2017 behoefte aan meerdere nieuwe krachten op diverse technische 

vakgebieden, het handelde hier om vaste dienstverbanden.  

Zowel op elektrisch vakgebied, alsmede logistiek is het gelukt geschikte kandidaten binnen te halen. 

Echter de doelstelling om dit met jonge instromers te doen is niet behaald. In de praktijk zijn het 40+ 

medewerkers geworden.  

Ook is er een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst genomen, deze 60+ er, die 

nog 50% inzetbaar is, blijkt een prima aanvulling voor de capaciteitsbehoefte te zijn.  

Ook is nog steeds een medewerker van Werkzaak Rivierenland met een beperking bij Haller Benelux 

B.V. gedetacheerd, dit contract loopt sowieso door tot 2019. Ook wordt de schoonmaak uitgevoerd 

door mensen van Werkzaak Rivierenland.  

2018: 

Haller Benelux B.V. wil vasthouden aan de samenwerking met de Bossche Vakschool en HAN. Deze 

verder uitbouwen, voortdurend stageplaatsen beschikbaar stellen en jongeren enthousiasmeren 

voor het vak is een doelstelling voor 2018. 

De huidige medewerkers, werken en leren aanbieden. En daarnaast medewerkers van 

werkvoorzieningsschap Werkzaak Rivierenland in dienst houden. 

 

Social Return: 

In 2016 zijn een aantal goede doelen gesteund door Haller Benelux B.V., die voldoen aan het 

sponsorbeleid. Dit sponsorbeleid blijft ook in 2017 van kracht: 

- Jeugdwielerteam WV Breda, wat de strijd tegen ALS promoot 

- Jeugd wielerwedstrijden Moerdijk 

- Ouderenwerk Hedel 

- Zesdaagse Rotterdam, Talents Cup (<23 jaar) 

- WBVC 

Haller Benelux B.V. ondersteunt het sporten van kinderen in een breed spectrum. 

 

Milieubelasting: 

De CO2 belasting per medewerker is in 2017 met 10% gedaald ten aanzien van 2016. Dit werd vooral 

veroorzaakt door een sterk minder verbruik van elektriciteit en gas. Dit betekent zelfs voor het 

elektriciteitsverbruik dat het 3 KW/h per medewerker gereduceerd is. 

Ook het dieselverbruik van de servicevoertuigen is met 5% gereduceerd ten aanzien van 2016.  

Al met al is er bij Haller Benelux B.V. door het gehele bedrijf door gewerkt om de milieubelasting 

sterk te verminderen. 
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Investeringen: 

Bij Haller Benelux B.V. is in 2018 bijzonder veel gedaan aan duurzame investeringen. Zo is een 

laadpaal aangelegd en is er wederom geïnvesteerd in LED verlichting, zowel binnen als buiten.  

In de hal is er nog extra geïnvesteerd in luchtafzuiging en overige luchtbehandeling. Haller Benelux 

B.V. onderzoekt ook de mogelijkheden voor zonnepanelen, echter dient er eerst nog een interne 

verbouwing plaats te vinden. 
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