31 Januari 2021
Doelstelling Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2020 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 meerdere vakgebieden aan te
trekken, In 2020 hebben wij, ondanks de CoVid-19 beperkingen 3 stagiaires een succesvolle
stageplaats kunnen bieden. Twee medewerkers hebben wij vervolgens een BBL
opleidingsplaats kunnen bieden. In 2021 zal hier nog een derde BBL opleidingsplaats bij
komen.
Twee medewerkers hebben intern door kunnen groeien naar een leidinggevende functie.
Haller Benelux B.V. had in 2020 behoefte aan meerdere nieuwe krachten op diverse
technische vakgebieden, het handelde hier om vaste dienst verbanden. Daarnaast is de
mogelijkheid geboden aan een aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om via
detachering te re-integreren, door aan het werk te kunnen gaan bij Haller Benelux.
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 2020 zijn een aantal goede doelen gesteund door Haller Benelux B.V., die voldoen aan het
sponsorbeleid, dit sponsorbeleid blijft ook in 2021 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)
• Atletiekvereniging Prins Hendrik Vught
• WB.V.C, dikke banden races voor schooljeugd in Zuid Nederland
Haller Benelux B.V. ondersteunt het sporten en bewegen van kinderen in een breed
spectrum, staat open voor allerlei initiatieven.
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Milieubelasting:
Het brandstofverbruik ten aanzien van de servicevoertuigen is wederom relatief gedaald..
Aan de hand van de monitoring worden de overige berijders geïnformeerd over hun
brandstofverbruik. Er werd geïnvesteerd in twee nieuwe servicewagens, die de oudere
modellen uit 2013 en 2015 vervangen, en twee nieuwe personenwagens, met de meest
moderne motoren. Deze voertuigen vervingen modellen eveneens uit 2015. Haller Benelux
B.V. deed een onderzoek naar elektrisch rijden, echter gezien de relatief hoge
jaarkilometrages werd hier niet voor gekozen.
Het inkopen van goederen geschied 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 als
laadbakken of volledig opgebouwde voertuigen worden afgehaald.
De afvalhoeveelheden zijn in 2020 lager dan begroot geweest. De budgetten waren
gebaseerd op 2019, en dit betekent dus dat we relatief minder afval hebben geproduceerd
in alle gescheiden stromen.
Het energieverbruik lag vrijwel gelijk zoals gebudgetteerd, waarbij de budgetten weer
gebaseerd waren op 2019. Voor 2021 worden geheel nieuwe budgetten gemaakt, omdat in
januari 2021 zonnepanelen zijn aangebracht.
Investeringen:
Geïnvesteerd werd in 2020 in de volgende items:
• Afwerking van de sociale ruimtes (kleedruimtes,kantine)
• Een knipbank, die minder energie verbruikt
• Zoals eerder gemeeld, diverse voertuigen met zuinigere motoren
• Hoogwerker, om veilig te kunnen werken op hoogte
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