Geachte lezer,
Integriteit en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Van Steenwijk staat voor integer, transparant en zuiver zaken doen. Hiervoor hebben we de
bijgevoegde code opgesteld en ons aangesloten bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid,
de SBIB.
Integriteit voor Van Steenwijk betekent:
Zorgvuldig, uitlegbaar en standvastig handelen in al je doen en laten binnen ons bedrijf en alle daar aan
gerelateerde situaties.
Dit is cruciaal om samen te werken op basis van vertrouwen met al onze collega, opdrachtgevers,
leveranciers, onderaannemers, overige partners. Dat is in het belang van jou als werknemer of relatie en
ons als organisatie.
In de bijgevoegde integriteitscode zijn de spelregels voor integer handelen binnen Van Steenwijk
geformuleerd en toegelicht.
Deze Integriteitscode geldt voor alle werknemers en bestuurders van de bedrijven:
 Aannemingsmaatschappij H. van Steenwijk B.V.
 H. van Steenwijk Materieel B.V.
 Van Steenwijk Industriebouw B.V.
 Alle (toekomstige) moeder‐ en zusterorganisaties
(In de code kortheidshalve aangeduid als “ Van Steenwijk”).
Integriteit is een kernwaarde van Van Steenwijk. Onze wijze van samenwerken en onze sterke reputatie
is hierop gebouwd. De Directie en het management van alle firma’s hechten daarom veel waarde aan het
naleven van deze code. Bij onregelmatigheden zal de Directie en het management direct maatregelen
treffen.
De directie heeft een vertrouwenspersoon benoemd. Met alle vragen of meldingen kan je terecht bij de
vertrouwenspersoon. Deze worden vertrouwelijk behandeld en de vertrouwenspersoon zal jou en/of de
directie adviseren over de gevolgstappen. De bevindingen van de Vertrouwenspersoon m.b.t. integriteit
worden jaarlijks gerapporteerd aan de SBIB en samengevat in de Directiebeoordeling van Van Steenwijk.
Het geformuleerde Integriteitbeleid heeft de goedkeuring van het Raad van Advies.
De Directie en het management van Van Steenwijk onderschrijven deze integriteitscode volledig en
zonder terughoudendheid. Evenzo wordt van alle andere medewerkers verwacht dat zij kennis nemen
van de code en er te allen tijde naar handelen.
De Directie
F.J. van den Boogaard
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