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Doelstelling Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2019 Haller Benelux B.V. 

 

Algemeen: 

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

Benelux B.V. beschikt over een ISO 9001 en ISO 14001 certificaat.  

 

Personeel:  

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

helaas is, ondanks verwoede pogingen dit ook in 2019 niet succesvol geweest.    

Haller Benelux B.V. had in 2019 behoefte aan meerdere nieuwe krachten op diverse technische 

vakgebieden, het handelde hier om vaste dienst verbanden. Vanwege het lastig verkrijgen van 

technische vakmensen is er voor gekozen om nieuwe mensen kennis te laten maken met de materie 

via een detacheringsbedrijf.  

We hebben 1 BBL medewerker weten aan te trekken in 2019. Echter de doelstelling om dit met 

meerdere jonge instromers te doen is niet behaald. In de praktijk zijn het 40+ medewerkers 

geworden. Haller Benelux B.V. heeft geen leeftijdsgrens meer, en de visie is geworden dat alle 

leeftijden welkom zijn, mits ze maar interesse voor het werk hebben. 

Daarom zijn wij in samenwerking met een aantal gelijkgestemde bedrijven, het project Techschools 

gestart. In dit project leggen we onder begeleiding van onderwijs deskundigen een aantal 

mogelijkheden in projectvorm naast elkaar. Hiermee trachten we nieuwe mensen al in het 

opleidingsstadium aan ons bedrijf te binden. Zodat een stage of leerplek bij verschillende soorten 

bedrijven mogelijk is.  

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

B.V. gedetacheerd, dit contract loopt sowieso door in 2020. Ook wordt de schoonmaak uitgevoerd 

door mensen van Werkzaak Rivierenland.   

 

Social Return: 

In 2019 zijn een aantal goede doelen gesteund door Haller Benelux B.V. die voldoen aan het 

sponsorbeleid. Dit sponsorbeleid blijft ook in 2019 van kracht: 

- Jeugdwielerteam WV Breda, wat de strijd tegen ALS promoot 

- Stichting World Biking Sports (geeft sporters uit minder sportief ontwikkelde landen 

mogelijkheden hun sportieve talenten te ontwikkelen) 

- Ouderenwerk Hedel 

- Zesdaagse Rotterdam, Talents Cup (<23 jaar) 

- WBVC, dikke banden races voor schooljeugd in Zuid Nederland 

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

staat open voor allerlei initiatieven. 
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Milieubelasting: 

Een groot voordeel op de CO2 uitstoot werd behaald op het volledig in gebruik zijn van LED 

verlichting. Ook het gebruik van airco’s in de zomermaanden is tot een minimum beperkt door het 

vroegtijdig doorluchten van de kantoorruimtes.  

Het brandstofverbruik ten aanzien van de servicevoertuigen is relatief gedaald, omdat we absoluut 

vrijwel gelijk zijn gebleven met 1 auto extra in het hele jaar. Dit houdt verband met een efficiëntere 

planning. Aan de hand van de monitoring worden de overige berijders geïnformeerd over hun 

brandstofverbruik.  

Het inkopen van goederen geschiedt zoveel mogelijk binnen een straal van 1200 km van Hedel. 

Goederen worden zoveel als mogelijk in volle vrachten opgehaald of weggebracht. Chassis worden 

gecombineerd met een dieplader naar de fabrieken vervoerd, waarbij laadbakken of volledig 

opgebouwde voertuigen worden afgehaald.  

De laadpaal voor elektrische voertuigen is ook in 2019 goed gebruikt, meer klanten weten dat wij 

over een laadpaal beschikken en komen met hun elektrische voertuig naar Hedel. Het toevoegen van 

elektrische servicebussen aan de eigen vloot behoort technisch gezien nog niet tot de 

mogelijkheden. 

De afvalhoeveelheden zijn in 2019 lager dan begroot geweest. De budgetten waren gebaseerd op 

2018 en dit betekent dus dat we relatief minder afval hebben geproduceerd in alle gescheiden 

stromen. 

Het energieverbruik lag bij gas ietsje hoger dan gebudgetteerd,  waarbij de budgetten weer 

gebaseerd waren op 2018. Bij elektriciteit was dit zo’n 10% meer dan in 2018. De oorzaak hiervan lag 

in het feit dat er 3 extra werkplekken waren gecreëerd t.a.v. het aantal werkplekken in 2018.  

 

Investeringen: 

Er is verder nog geïnvesteerd in een olie afvoerinstallatie, zodat het gevaar van lekken van allerlei 

vaten voorbij is.  

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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