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MVO-code SBJ 
 
Algemeen 
Deze MVO-code maakt een onlosmakelijk deel uit van alle overeenkomsten tussen de SBJ en de 
klant. SBJ onderschrijft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en verplicht zich op een 
constructieve manier met MVO aandachtgebieden om te gaan.  SBJ eist dit ook van eventuele 
subcontractors en wijst hen op het belang wat de klant aan het onderwerp hecht.  
Daarbij duiden we specifiek op: 
 
People 
SBJ respecteert de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. 
Tevens respecteert de leverancier de internationale arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, zoals 
deze zijn geformuleerd door de International Labour Organisation (ILO). 
 

 Kinderarbeid 
                SBJ respecteert alle (supra)nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op  
                kinderarbeid (in het bijzonder conventies 138 en 182 van ILO) en neemt adequaat actie  
                om deze conventies na te leven. 

 Discriminatie 
                      SBJ respecteert onverkort alle antidiscriminatie bepalingen zoals vastgelegd in  
                      (supra)nationale wet- en regelgeving. 

 Werkcondities 
                     SBJ voldoet aan alle (supra)nationale wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid en   
                     arbeidsomstandigheden (waaronder gezondheid, veiligheid en milieu) en leeft de op hem  
                     van toepassing zijnde CAO(s) na. 
 
Planet 
SBJ respecteert het milieu en voldoet aan alle van toepassing zijnde (supra)nationale milieuwet- en 
regelgeving. Hij richt zijn bedrijfsprocessen zodanig in dat die naleving gewaarborgd is.  
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Profit 
SBJ hanteert een dusdanige bedrijfsvoering dat de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd blijft. 
De onderneming houdt zich aan de van toepassing zijnde (supra)nationale mededingingswet- en 
regelgeving. 
 
Uitwerking 

 Implementatie 
                       SBJ maakt deze MVO-code bekend onder die mensen die met/voor de klant werken en  
                       ziet toe op naleving ervan.  

 Verificatie  
                      Om naleving van deze MVO-code te verifiëren voert de klant periodiek overleg met SBJ.  
                      Indien daartoe aanleiding bestaat, kan door de klant verzocht worden een audit te laten  
                      uitvoeren door een door de klant aangewezen derde. SBJ verklaart aan dit onderzoek zijn  
                      volledige medewerking te verlenen.                                                                                                        
 
Door ondertekening van het contract verklaart SBJ zich akkoord met het gestelde in deze MVO-
code en onderkent hij dat geconstateerde afwijkingen daarvan nadelig van invloed kunnen zijn op 
de relatie met de klant. 
 
 
 
Bart Jansen 
 
Algemeen Directeur  
 
 
MVO contact via: quality@servicebureau.nl  

 


