MVO & Duur
zaamheid
BELEIDSVERKLARING

De kerndoelstellingen van ons MVO- en
duurzaamheidsbeleid zijn:
Het voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving,
en deze vereisten overstijgen wanneer mogelijk;
MVO- en duurzaamheidsafwegingen integraal onderdeel
maken van al onze beslissingen;
Zeker stellen dat al onze medewerkers en leveranciers zich
volledig bewust zijn van ons MVO- en duurzaamheidsbeleid
en zij een uiterste inspanning leveren om elk aspect hiervan
te integreren en verbeteren wanneer mogelijk;
Zeker stellen dat al ons werk wordt uitgevoerd in een veilige en
gezonde werkomgeving voor iedereen die hierbij betrokken is;
Het terugbrengen van onze CO2-uitstoot;
Het inkopen van goederen en diensten die op basis van dit
beleid gerechtvaardigd zijn;
Het continu rapporteren en verbeteren van onze prestaties
omtrent MVO en duurzaamheid.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO) en duurzaamheid zijn topprioriteiten
voor A.Hak Pipelines & F
 acilities. Wij spannen
ons continu in om zeker te stellen dat deze
aspecten van onze bedrijfsvoering volledig
zijn geïntegreerd in elk onderdeel van onze
bedrijfsvoering. Wij streven ernaar een hoge
kwaliteit aan werk te leveren, in een continue
gezonde balans met onze omgeving, onze
maatschappij en economische doelstellingen. Middels een continue dialoog met onze
belangrijkste partners en belanghebbenden,
blijven wij op de hoogte van onze sociale verantwoordelijkheden. De hoofdonderwerpen
uit deze contacten vormen de input voor onze
MVO-taakanalyse en materialiteitsbepaling
(een methode waarin het MVO-concept wordt
gefilterd naar een begrijpelijk prioriteiten
overzicht dat onze onverdeelde aandacht
krijgt). Kerngebieden die A.Hak Pipelines &
Facilities aanwijst als extra aandachtgebieden
zijn veiligheid, reductie van onze CO2 uitstoot
en de continue opleiding van onze mensen.

Maatregelen die wij hiervoor nemen zijn, onder meer:
Het zodanig opleiden van onze medewerkers dat het
overwegen van MVO- en duurzaamheidsaspecten een
tweede natuur voor hen wordt in de dagelijkse praktijk;
Al in de eerste ontwerpfase van projecten onderzoeken
waar mogelijkheden bestaan om alternatieve materialen
te gebruiken die, gekeken naar de gehele levensloop van
het product, leiden tot een duurzamer eindproduct;
Het aankopen van materialen uit duurzame bronnen, wanneer
dit redelijkerwijs mogelijk is, zoals FSC-gecertificeerd hout;
Het correct en efficiënt inzetten van onze materialen,
materieel en machines;
Het beperken van onze afvalproductie en -afvoer;
Het nader verduidelijken van dit beleid aan onze partners
in de leveringsketen en hun naleving monitoren;
Het zoveel mogelijk beperken van reizen door alternatieve
methodes te gebruiken;
Het implementeren van optimale werkmethoden uit onze markt;
Investeringen uitvoeren waarbij MVO & Duurzaamheid
inkoopeisen zijn.
Dit beleid zal elk jaar in januari worden geëvalueerd, en
kan ook tussentijds worden gewijzigd indien dit noodzakelijk
of wenselijk is.

Deze beleidsverklaring en het toepassingsgebied van het managementsysteem (scope
en organisatieonderdelen) zijn opvraagbaar en beschikbaar voor iedere geïnteresseerde.
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