Persbericht
A.Hak voert nieuwe directiestructuur in
Iain Light benoemd als CEO, Marco en Mariska van Geenhuizen in raad van commissarissen
Tricht – 20 juni 2017 - Familiebedrijf A.Hak, internationaal actief in ontwerp, aanleg en onderhoud
van ondergrondse infrastructuur, heeft per vandaag een tweelaags bestuursmodel ingevoerd, met
een directie en een raad van commissarissen. Iain Light is benoemd tot CEO van de onderneming.
Marco en Mariska van Geenhuizen, leden van de huidige directie, nemen plaats in de raad van
commissarissen. De aandelen van het bedrijf blijven in handen van de familie Van Geenhuizen.
Met deze wijziging zet A.Hak de volgende stap in de organisatieontwikkeling die in 2016 is ingezet
om het bedrijf te versterken.
A.Hak bestaat bijna 55 jaar en wordt sinds 1985 geleid door de familie Van Geenhuizen die vanaf dat
moment ook eigenaar is. Gedurende die periode heeft het bedrijf een enorme groei doorgemaakt; in
omzet, aantal medewerkers en in de activiteiten die de groep ontplooit. ‘Wie onze geschiedenis kent,
weet dat we in die 32 jaar goede maar ook slechtere resultaten hebben geboekt’, verklaren Marco en
Mariska van Geenhuizen. ‘Als familiebedrijf hebben wij echter altijd gestreefd naar continue
ontwikkeling en vernieuwing van de organisatie.’
Net als veel andere bedrijven in haar branche heeft A.Hak de afgelopen periode hinder ondervonden
van verslechterde marktomstandigheden, met name in de olie- en gasindustrie. Dat leidde in 2015
tot een negatief resultaat. In 2016 heeft A.Hak sterk ingezet op organisatieontwikkeling. Mede door
die inspanningen boekt het bedrijf inmiddels weer betere resultaten. Het resultaat van 2016 komt
naar verwachting net boven het break-even point uit (EBITDA). Dit jaar presteert A.Hak tot nog toe
volgens budget. Als die trend doorzet, dan resulteert dat voor 2017 in een verbetering van de
winstcijfers. ‘Met de wijziging in de directiestructuur willen wij versnelling aanbrengen in die
verbetering. Wij werken sinds februari 2017 samen met Iain Light aan een langetermijnstrategie voor
A.Hak. We hebben er het volste vertrouwen in dat Iain samen met zijn directie, onze medewerkers
en het management van A.Hak de juiste stappen zal zetten in de verdere versterking van de
organisatie’, aldus Marco en Mariska van Geenhuizen.
Iain Light: ‘Dat de familie Van Geenhuizen mij de leiding over A.Hak toevertrouwt, is een grote eer en
een enorme verantwoordelijkheid. Onder hun leiding is A.Hak uitgegroeid tot een gerenommeerd
bedrijf en een sterk merk dat respect afdwingt in de markten die het bedient. Met dat fundament als
uitgangspunt zie ik ernaar uit om de organisatieontwikkeling voort te zetten en samen met de
medewerkers te werken aan een robuust bedrijf dat zich beter weet aan te passen aan veranderende
marktomstandigheden.’
Directie
Iain Light heeft zijn hele loopbaan gewerkt in de test-, inspectie- en certificatiebranche en is vanuit
die ervaring zeer goed ingevoerd in de markten die A.Hak bedient. Tot eind 2015 werkte hij in
Nederland als CEO van Applus RTD, een dienstverlenend bedrijf op het gebied van niet-destructief
onderzoek, inspectie en certificatie, met name gericht op de pijpleidingbranche. Eerder werkte hij
voor DNV, waar hij werd benoemd tot het enige niet-Scandinavische lid van de Executive Board.
Daarna was hij Energy Director bij Lloyd’s Register. Light komt uit het Schotse Aberdeen en vormt
samen met CFO Remco Smit en CHRO Rob Bombeeck de directie.
Raad van commissarissen
Marco en Mariska van Geenhuizen nemen samen met Régis Rivière zitting in de raad van
commissarissen. Rivière maakt sinds 2016 deel uit van de directie van A.Hak en heeft een

belangrijke rol gespeeld bij het efficiënter en effectiever maken van de organisatie. De raad van
commissarissen zal worden aangevuld met ervaren experts uit de belangrijkste markten van A.Hak.
Over A.Hak
A.Hak is een familiebedrijf met meer dan vijftig jaar ervaring in ontwerp, constructie en onderhoud
van de infrastructuur voor transport en distributie van olie, gas, water, warmte en elektriciteit. Sinds
de oprichting in 1963 is A.Hak uitgegroeid van een landelijk opererend pijpleidingbedrijf tot een
gerenommeerde, internationaal opererende onderneming met ongeveer 2.200 medewerkers.
Tegenwoordig werkt A.Hak wereldwijd vanuit verschillende vestigingen op alle continenten.
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