Mvo-beleidsverklaring: ‘Samen bouwen aan een toekomstbestendig morgen’
“Wij ontwerpen, bouwen en onderhouden duurzame infrastructuur voor een veilige, toegankelijke
en comfortabele wereld, nu en in de toekomst. Daarbij zorgen wij goed voor onze mensen. Ook
bewegen we naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve manier van werken en produceren.
Wij streven naar een koploperpositie in onze sector, waarbij we onze stakeholders inspireren om
samen te werken aan het behalen van deze ambitie.”
De infrasector biedt enorme kansen voor verduurzaming. De impact van onder meer onze sector op de
leefomgeving is onhoudbaar, zowel wat betreft grondstoffengebruik en afval, als uitstoot en biodiversiteit.
Wij benaderen ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ vanuit de keten: samen met onze ketenpartners
maken wij de toekomstbestendige wereld van morgen. Alle mensen en bedrijven die werken met of onder
de vlag van, Strukton dragen bij aan een sector die in staat voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van
spoor- en weginfrastructuur.
Wij willen tot de top 3 beste mvo-performers in de sector behoren. Naast het voortdurend verbeteren van
de veiligheid en gezondheid van de werkomgeving door preventie en investering in mensen, hebben we
daarom de volgende doelstellingen voor 2030 in ons beleid opgenomen:
1. We reduceren onze eigen CO2e-uitstoot met 75% (t.o.v. 2009), gerelateerd aan
bedrijfsopbrengsten door realisatie van onder meer:
a. Een emissieloos wagenpark
b. Halvering van CO2-uitstoot per fte voor zakelijk reizen t.o.v. 2016
2. Onze werklocaties (kantoren en projecten) zijn zonder schadelijke uitstoot en restafval
3. Wij ontwerpen circulair, hergebruiken materiaal hoogwaardig en produceren met duurzame en
circulaire materialen
4. In al onze projecten dragen we bij aan verbetering van vitale bodem en biodiversiteit
Sinds 2020 nemen we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor een betere wereld in 2030 op in onze
strategie. Onderstaande Sustainable Development Goals (SDG’s) sluiten het beste aan op onze
kernactiviteiten en de belangrijkste gezamenlijke mvo-waardes van ons en onze stakeholders.

Met al onze entiteiten zetten we samen met onze ketenpartners in op innovatieve oplossingen, zoals
alternatieve energieopwekking en -opslag via infrastructuur, digitalisering en circulariteit in
productontwikkeling. Onze klimaat- en natuurimpact beperken we steeds meer door in toenemende mate
‘groene’ brandstoffen in te zetten, grondstoffen en materialen hoogwaardig te hergebruiken en
maatschappelijk verantwoord in te kopen. Ook kijken we in projecten actief naar mogelijkheden om bij te
dragen aan bodemherstel en verbetering van biodiversiteit. Ons werkgeverschap is gericht op het steeds
veiliger en gezonder maken van de werkomgeving, het bieden van goede arbeidsvoorwaarden en kansen
voor iedereen, en het voortdurend investeren in ontwikkeling en vakmanschap van mensen.
Vanzelfsprekend respecteren wij de fundamentele mensenrechten gebaseerd op de ‘Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens’ van de Verenigde Naties, de ‘OECD Richtlijnen voor multinationale
ondernemingen’ en de universele normen met betrekking tot arbeid (International Labour Organization).
Samenwerking in de keten en ook daarbuiten is randvoorwaardelijk voor het behalen van doelstellingen.
Wij werken daarom continu in dialoog en samen met stakeholders en reflecteren jaarlijks op de voortgang.
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