GEDRAGSCODE en -REGELS LEVERANCIERS & ONDERAANNEMERS VAN DOORN
GEDRAGSCODE
1.

Opdrachtnemer dient zich te onthouden van gedragingen die strijdig zijn met het Nederlandse en
Europese mededingingsrecht.

2.

Opdrachtnemer respecteert de hieronder gestelde internationale normen:
▪ Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO);
▪ Mensenrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).

3.

Het gedrag van Opdrachtnemer mag geen aanleiding geven tot vragen over integriteit. Het aanbieden
en/of accepteren van giften, geschenken en/of diensten die de onafhankelijkheid van de zakelijke relatie in
gevaar brengt of daartoe de schijn opwekt dient te worden vermeden. Cheques, geld, kostenvergoedingen
et cetera mogen niet worden aangeboden of aangenomen.

4.

Opdrachtnemer doet eerlijk zaken. Corruptie, machtsmisbruik, fraude en belangenverstrengelingen dienen
te worden vermeden. Opdrachtnemer heeft respect voor (intellectuele) eigendomsrechten en gaat
zorgvuldig om met (klant)gegevens.

5.

Opdrachtnemer streeft naar zoveel mogelijk transparantie op het gebied van processen en prestaties
binnen de bedrijfsvoering.

6.

Opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving
en voorschriften en het voor het werk geldende V&G-plan met behoud van de eigen verantwoordelijkheid.
Hierbij wordt gestreefd naar veilige en gezonde werkplek waar geen incidenten en ongevallen
plaatsvinden.

7.

Opdrachtnemer respecteert het milieu en neemt haar verantwoordelijkheden ten aanzien van het milieu.
Opdrachtnemer zal alle milieuwetten en -voorschriften naleven en maatregelen nemen om (on)wettige
schades aan het milieu te voorkomen.

8.

Opdrachtnemer inventariseert, voor zover van toepassing, milieutechnische innovaties en beoordeelt deze
op geschiktheid voor gebruik in het productieproces om continu te willen verbeteren op milieugebied.

9.

Opdrachtnemer dient de afvalstromen zodanig te organiseren dat deze zoveel mogelijk gericht zijn op
hergebruik en het milieu maximaal ontlasten.

10. Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om de CO2-emissies en energiegebruik zo laag als
redelijkerwijs mogelijk is te houden.
11. Opdrachtnemer verstrekt op verzoek van Van Doorn C02 footprint rapportages volgens de
NEN ISO-14064-1, bij voorkeur geverifieerd door een certificerende instellen aan Van Doorn.
12. Opdrachtnemer zal op verzoek van Van Doorn nadere informatie verstrekken in het kader van deze
gedragscode. Mocht er aanleiding voor zijn, dan kan door Van Doorn worden verzocht een audit te laten
uitvoeren door een door Van Doorn aangewezen derde. Van Doorn verwacht dat zowel het management,
de werknemers, als alle ingeschakelde partijen (de gehele bedrijfskolom) van Opdrachtnemer deze
gedragscode zal/zullen naleven. Opdrachtnemer verbindt zich hierbij deze gedragscode na te leven.

GEDRAGSREGELS
1. Ik beschik over de juiste diploma’s/certificaten
Zorg ervoor dat je de juiste diploma’s/certificaten hebt voor het (specifieke) werk dat je gaat uitvoeren.
2. Ik pas altijd Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) toe
Overzie je werkplek en neem de risico’s van het werk altijd voor aanvang door. Ga pas aan het werk als het ook
echt veilig is. Bij hervatting van het werk, pas je ook LMRA toe.
3. Ik luister en ben alert
Zorg dat je voldoende uitgerust bent. Zorg dat je waarschuwings- en alarmsignalen kunt horen.
4. Ik werk niet onder invloed van alcohol of drugs
Werk of rijd niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden.
5. Ik werk met goedgekeurd en onbeschadigd gereedschap en materieel
Controleer voor aanvang van werkzaamheden je gereedschap en materieel op keuring en schade. Gebruik
gereedschap en materieel alleen waarvoor het bedoeld is.
6. Ik gebruik de juiste Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en werkkleding
Draag altijd de voorgeschreven PBM en werkkleding. Vervang en onderhoud het op tijd.
7. Ik zorg voor een veilige en schone werkplek
Werk alleen op een veilige werkplek. Een veilige werkplek is opgeruimd, afgeschermd en veilig bereikbaar.
8. Ik zie en zorg ervoor gezien te worden
Zorg dat je gezien wordt door je collega’s en omstanders. Begeef je niet onder een hangende hijslast of in een
dode hoek.
9. Ik accepteer aangesproken te worden en spreek anderen aan
Als iemand je aanspreekt, sta er dan open voor. Zie je zelf iemand onveilig werken, spreek hem of haar daar dan
op aan.
10. Ik meld onveilige situaties en (bijna) ongevallen
Bij een onveilige situatie maak je melding bij de Uitvoerder van het Werk of via de app.
11. Ik pest, discrimineer en intimideer anderen niet en ik ben niet gewelddadig
Pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en geweld worden niet getolereerd.
12. Ik ben verantwoordelijk voor het werk dat ik doe
Wees bewust bezig met je werk. Jij bent de vakman die namens Van Doorn de werkzaamheden uitvoert.

