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Stap 1 Een indicator is relevant als:
De indicator van toepassing is of betrekking heeft op werkzaamheden en activiteiten 
van bedrijven van A. Hakpark, inclusief bijzondere situaties en onderaannemers (Ja - 
Nee). Zie ook bij 'Aanvullend' (onderaan deze pagina) voor een toelichting.

Ja Ja Ja Ja

Note: NIET relevante indicatoren worden niet verder meegenomen in de materialiteitsbepaling

Stap 2 Relevante indicators zijn ook significant als: 
Het onderwerp door de hoofddirectie van A. Hakpark als belangrijk wordt ervaren EN 
van hen aandacht behoeft (Ja-Nee)

Nee Nee Ja Ja

Het onderwerp door belangrijke stakeholders van A. Hakpark als belangrijk wordt 
ervaren (Ja-Nee)

Nee Nee Ja Nee

Relevante wetgeving niet (dreigt te) wordt/worden nageleefd (Ja-Nee). Voor 
beoordeling doorloop TAB 2. 

Nee Nee Ja Nee

SCORE: driemaal 'nee' = NIET significant, overige = WEL significant

Note: NIET significante indicatoren worden niet verder meegenomen in de materialiteitsbepaling. 

Stap 3 Relevante EN significante indicatoren worden geprioriteerd op basis van:
Mate van invloed om duurzame ontwikkeling te bevorderen of negatieve effecten te 
verkleinen (hoog=1, laag=0)

1 1

De impact van maatregelen op relevante stakeholders (hoog=1, laag=0) 1 1
De effecten van maatregelen in relatie tot de vereiste middelen: hogere prioriteit bij 
geringe benodigde middelen in tijd of geld (groot=1, klein=0)

1 1

Gemak en snelheid van implementatie waardoor bewustzijn en motivatie binnen A. 
Hakpark toeneemt (groot=1, klein=0)

1 0

PRIORITEIT: 4  = hoogste prioriteit, 0  = laagste prioriteit N.v.t. N.v.t. 4 3
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