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Als familiebedrijf staan wij voor het maken van onze eigen keuzes. Wij laten ons daarbij niet alleen leiden door de 
belangen van de huidige generatie medewerkers, zakelijke partners en aandeelhouders, maar ook de belangen  
van toekomstige generaties: onze kinderen, toekomstige medewerkers, hun familie en voor de omgeving waarin  
we actief zijn. Het welzijn van onze medewerkers en behoud van onze werk- en leefomgeving is vormgegeven in 
onze visie op Duurzaam Ondernemen. Wij onderscheiden hierin twee centrale thema’s: Leefomgeving en Sociaal &  
Maatschappelijk. Door invulling te geven aan deze thema’s draagt de Hakkers Groep bij aan de Duurzame  
Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 

ONZE VISIE OP 
DUURZAAM ONDERNEMEN

LEEFOMGEVING
Onze ambitie is om een actieve rol te spelen in de transitie naar een 
duurzame infrastructuur. Wij hebben als doel om onze eigen ecologische 
voetafdruk te verkleinen. Met onze geïntegreerde aanpak als ontwerper 
en bouwer van infrastructurele projecten, bieden wij opdrachtgevers 
en andere partners oplossingen die helpen de negatieve impact op het 
klimaat en de omgeving te verminderen in de gehele levenscyclus van  
het project.  
Het thema Leefomgeving omvat drie belangrijke aandachtsgebieden:
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IN ACTIE VOOR HET KLIMAAT
Hakkers is actief in een sector die een grote impact heeft op klimaatverandering 
en die steeds vaker te maken krijgt met de gevolgen ervan. Daarom ondernemen 

wij nu actie en stellen we ons ten doel om volledig klimaatneutraal te werken in 
het jaar 2050. Daarnaast ontwerpen en realiseren wij oplossingen die passen  

bij het veranderende klimaat.

OPTIMALISEREN VAN GRONDSTOFGEBRUIK
Grondstoffen, waaronder enkele die essentieel zijn voor de bedrijfsactiviteiten van Hakkers, 
worden schaars. De verwerking tot eindproduct vraagt daarnaast veel energie. Wij willen 
onze impact beperken door te evolueren naar een 100% circulair bedrijf in 2050, waarin 
we veel minder nieuwe grondstoffen gebruiken, de levensduur van materieel en producten 
verlengen en bij afdanken uitgaan van hergebruik door onszelf of door anderen. Dit vraagt 
om het verbeteren van onze ontwerp- en productieprocessen, het implementeren van  
efficiëntere technieken en dat onze medewerkers deze cultuurverandering omarmen.

BEHOUD EN HERSTEL VAN DE (NATUURLIJKE) OMGEVING
Aangezien de projecten waaraan wij werken een directe of indirecte invloed 

hebben op natuurlijke omgevingen, speelt de bescherming hiervan een  
sleutelrol in onze ontwerp-, bouw- en operationele processen. Gedurende  

de hele cyclus van het project streven wij ernaar om zo min mogelijk  
impact te hebben op de natuurlijke omgeving en om oplossingen te  

ontwikkelen die het ecologische evenwicht herstellen.
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SOCIAAL & MAATSCHAPPELIJK
Wij bevorderen de ontwikkeling en het welzijn van onze medewerkers. 
Dit doen wij door een verantwoordelijke werkgever te zijn, samen te 
werken met regionale partners en de veiligheid te garanderen voor  
iedereen die op onze bouw- en projectlocaties werkt.  
 
Het thema Sociaal en Maatschappelijk omvat drie belangrijke  
aandachtsgebieden:
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VEILIGE WERKOMGEVING
Binnen ons familiebedrijf is de zorg voor elkaar erg belangrijk. Door de aard 

van onze bedrijfsactiviteiten staat de veiligheid voor onze medewerkers  
centraal. Een open veiligheidscultuur en het bereiken van nul ongevallen  

blijft onze prioriteit op dit gebied. Dit geldt voor iedereen die voor of  
met Hakkers werkt. 

VERANTWOORDELIJK WERKGEVERSCHAP
Hakkers ondersteunt duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers.  
Dit houdt in dat wij inclusieve werkplekken en een gezonde levensstijl  
promoten, opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden voor al onze medewerkers 
bieden en de voordelen van onze bedrijfsprestaties delen met hen.

REGIONALE VERANKERING EN VERANTWOORDELIJKHEID
Hakkers heeft een historische band met Werkendam en haar omgeving. Veel  

medewerkers komen uit de regio. Door ons actief in te zetten voor de samenleving 
en waar het kan te kiezen voor lokale partners, onderhoudt en versterkt Hakkers de 

onderlinge banden en economie. Daarnaast is Hakkers landelijk actief in infrastructurele 
projecten en werken we samen met landelijke partners en opdrachtgevers. Ook op die 

werkplekken geven wij aandacht aan een goede relatie met de omgeving en omwonenden. 

ONZE VISIE OP DUURZAAM ONDERNEMEN

Deze visie op Duurzaam Ondernemen zal bijdragen aan gezonde 
bedrijfsresultaten die onze onderneming in staat stelt om te 
blijven innoveren en ontwikkelen. 

De continuïteit van ons familiebedrijf is daarmee gewaarborgd. 
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