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Hakkers ziet de zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn, omgeving en milieu als integraal onderdeel van
de totale bedrijfsvoering. De zorg voor kwaliteit, veiligheid en milieu is dan ook geïntegreerd in het
managementsysteem dat voldoet aan de normen NEN-EN-ISO 9001:2015, NEN-EN-ISO 14001:2015, VCA (P), CO2prestatieladder (trede 5), BRL 7000 en de NEN-EN 1090.
BORGEN VAN CONTINUÏTEIT EN TEVREDEN STAKEHOLDERS




Het oppakken van risico’s en kansen in verband met de context waarin we onze bedrijfsvoering uitoefenen
en de gestelde doelstellingen.
Het consequent voorzien in producten en diensten die voldoen aan de eisen en wensen van de klant;
Het ontwikkelen en uitvoeren van kwaliteitsverbeteringen en innovaties.

BIEDEN VAN EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKPLEK





Het beperken en voorkomen van bedrijfsongevallen en creëren van een ongestoord werkproces;
Voorkomen van (materiële) schade;
Het verminderen en voorkomen van ziekteverzuim;
Blijvende productieve inzetbaarheid van gezonde en betrokken medewerkers.

REDUCEREN VAN DE MILIEUBELASTING






Zorgvuldige en duurzame materiaalkeuze en materieelinzet in de bedrijfsvoering;
Minimaliseren van het gebruik van gevaarlijke stoffen, waar onvermijdelijk worden deze stoffen veilig
opgeslagen en gebruikt;
Inrichten van een doeltreffende organisatie bij incidenten en calamiteiten;
Reduceren van energieverbruik en CO2 emissies;
Bewust beheer/ inperking van afvalstromen, waar mogelijk hergebruik en recyclen van afval.

MAATSCHAPPELIJK BETROKKENHEID



Het ondersteunen van lokale verenigingen voor uitvoering van activiteiten;
Het zorgen voor sociale participatie en lokale werkgelegenheid.

CONTINU VERBETEREN
Hakkers wil zijn bedrijfsprestaties en VGM prestaties continu verbeteren door te leren van fouten en het nemen van
preventieve en corrigerende maatregelen. Hakkers zal zich inspannen om de nadelige (milieu) effecten die de
bedrijfsactiviteiten (kunnen) veroorzaken zoveel mogelijk worden voorkomen, dan wel beperken.
VOLDOEN AAN WET-/REGELGEVING
Het managementsysteem biedt de structuur voor samenwerking, voortgang en controle en zorgt tevens voor
maatregelen om te komen tot verbeteringen van de bedrijfsprocessen. Uitgangspunt is om hiermee minimaal te
voldoen aan de van toepassing zijnde wet-/regelgeving.
Het beleid is gebaseerd op de risico’s en kansen die verband houden met onze dienstverlening (uitkomsten jaarlijkse
context analyse). Via verbeterplannen pakken we de belangrijkste risico’s en kansen met prioriteit op. Jaarlijks wordt
geëvalueerd of onze verbeterplannen aantoonbaar de beoogde resultaten hebben opgeleverd en sturen zo nodig bij.

Werkendam, januari 2018.
Ad Hakkers
Algemeen directeur
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