ALGEMENE GEDRAGSCODE VOOR TOELEVERANCIERS
van producten en diensten
voor
FREE ENGINEERING B.V.

1. Missie
Free Engineering is een full-service ingenieursbureau in Breda, wij verrichten al ruim 20 jaar werktuigbouwkundig en
scheepbouwkundig ontwerp en advies in een diversiteit aan markten. Naast het tekenwerk (in zowel 2D als 3D) en het
constructiewerk wat hierbij komt kijken, houden wij ons bezig met FEM-analyses, analytische berekeningen, faalonderzoeken,
vermoeiingsberekeningen, ontwerp- en haalbaarheidsstudies, certificering voor Notified Bodies, projectmanagement, turn key
projecten en detachering, uitzenden en recruitment van hoog opgeleid technisch personeel. Enthousiasme, energie, creativiteit en
een duidelijke communicatie zijn onze trademarks. Door onze jarenlange ervaring hebben we niet alleen de know how van de
diverse branches, maar zijn wij als geen ander in staat out-of-the-box te denken, waarbij we de kennis en ervaring van onze klanten
nooit uit het oog verliezen..
Free Engineering bestaat uit oplossingsgerichte, innovatieve en flexibele meedenkers. Wij zijn als middelgroot ingenieursbureau in
staat snel op te schakelen wanneer dit nodig is, echter is juist onze kleinschaligheid onze kracht. Onze ingenieurs zijn in staat om
projecten af te ronden binnen dezelfde tijd met een beperkter aantal FTE dan reguliere bureaus.
De onderneming streeft naar een uitstekende winstgevendheid en het creëren en leveren van een kwalitatief hoogwaardige
oplossing en een goed ontwerp. Free Engineering B.V. wil een aantrekkelijke werkgever zijn, de eerste keuze van de klant zijn en
zich verantwoordelijk gedragen. Free Engineering B.V. heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid hoog in
het vaandel staan.
Free Engineering B.V. stelt aan haar toeleveranciers van diensten en producten dezelfde eisen als zij aan zichzelf stelt. Free
Engineering B.V. wil zaken doen met toeleveranciers die zich verantwoordelijk en integer gedragen. De Algemene Gedragscode
voor Toeleveranciers maakt integraal deel uit van de overeenkomst tussen toeleverancier en Free Engineering B.V. of Free P&O.
In deze Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers wordt onder “toeleverancier’
verstaan: toeleveranciers van goederen en diensten.
De volgende hoofdgebieden staan in de Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers centraal:

samenleving;

milieu;

werknemers;

kwaliteit;

opdrachtgevers;

toeleveranciers.
2. Uw verantwoordelijkheid jegens de samenleving
De samenleving voorziet Free Engineering B.V. van de sociale en fysieke infrastructuur om ondernemend te kunnen zijn. Daarom
zult u als toeleverancier van Free Engineering B.V.:

zich mede inzetten voor duurzame totaaloplossingen voor infrastructurele en maritieme uitdagingen in de maritieme- kust- en
deltagebieden in de wereld;

de internationaal overeengekomen verdragen en heersende wet- en regelgeving in de landen waarin u actief bent, naleven;

geen zakendoen in landen die onderworpen zijn aan internationale en relevante nationale embargo’s;

de mensenrechten zoals opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens respecteren;

geen steekpenningen of andere gunsten aanbieden, betalen, vragen of accepteren met als doel oneigenlijke zakelijke,
financiële of persoonlijke voordelen mee te behalen of te verlenen;

geen commerciële activiteiten ondernemen in landen waar het u onmogelijk wordt gemaakt om deze Algemene Gedragscode
voor Toeleveranciers na te leven;

in eerlijke concurrentie acteren door de toepasselijke wetgeving op het vlak van het mededingingsrecht na te leven;

intellectuele eigendomsrechten respecteren.
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3. Uw verantwoordelijkheid jegens het milieu
U zet zich als toeleverancier van Free Engineering B.V. in voor:

naleving van de geldende wettelijke milieuvoorschriften en -bepalingen en waar mogelijk, verder gaan dan strikt vereist wordt;

een beleid dat gericht is op voorkoming of beperking, voor zover mogelijk, van grond-, water- en luchtvervuiling,
geluidsoverlast, het produceren van afvalproducten en het gebruik van gevaarlijke materialen;

gescheiden inzameling en verwerking van afval en efficiënt gebruik van water en energie;

een beleid dat vertaald wordt in heldere praktische richtlijnen en de waarborg dat het beleid en de richtlijnen in de praktijk
worden geïmplementeerd;

het stimuleren van milieubewustzijn en de motivatie van de werknemers en van anderen die werkzaam zijn in uw opdracht op
een zodanige wijze dat bescherming van het milieu –hoewel in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het management–
een aandachtspunt voor iedereen is;

optimalisering van uw milieuzorgsysteem gericht op het bereiken van voortdurende verbetering van uw milieuprestatie.
4. Uw verantwoordelijkheid jegens werknemers
Medewerkers stellen een aanzienlijk deel van hun tijd, kennis en expertise beschikbaar aan Free Engineering B.V. en haar
leveranciers. Daarom bent u als toeleverancier voor Free Engineering B.V. verantwoordelijk voor:

naleving van de geldende arbeidswetgeving en -normen;

het voeren van een personeelsbeleid waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van ieders capaciteiten en waarbij persoonlijke
ontwikkeling wordt aangemoedigd;

goede en concurrerende arbeidsvoorwaarden en veilige en gezonde arbeidsomstandigheden;

het bevorderen en verbeteren van de veiligheid op de werkvloer.

het voorkomen van ongewenst gedrag, zoals discriminatie, intimidatie en machtsmisbruik;

een open en heldere communicatie;

het openstaan voor suggesties, ideeën en kritiek;

het voorkomen, voor zover mogelijk, van gewetensproblemen bij het uitvoeren van werkzaamheden en daar waar dergelijke
problemen ontstaan, het vinden van een passende oplossing;

het scheppen van een klimaat waarin werknemers worden aangemoedigd deze code na te leven;

verbetering van het gezondheids- en veiligheidsniveau binnen uw organisatie.
5. Uw verantwoordelijkheid voor kwaliteit
Free Engineering B.V. wil actief zijn op het allerhoogste kwaliteitsniveau. Daarom richt u zich als toeleverancier van Free Engineering
B.V. op:

het waarborgen van de implementatie en naleving van de kwaliteitsvoorschriften en – codes;

het in dienst nemen van gekwalificeerd personeel.
6. Uw verantwoordelijkheid jegens Free Engineering B.V.
U zet zich als toeleverancier van Free Engineering B.V. in voor:

de advisering over en/of levering van hoogwaardige en zo duurzaam mogelijke diensten en producten;

de uitvoering van onze contracten volgens de hoogste normen;

het bieden van een concurrerende marktprijs;

de naleving van overeengekomen levertijden;

de ondersteuning bij ontwikkeling en vormgeving van projecten;

een goede en tijdige informatievoorziening.
7. Uw verantwoordelijkheid jegens toeleveranciers
Toeleveranciers voorzien u en Free Engineering B.V. van de producten en diensten waarvan
Free Engineering B.V. vervolgens gebruikmaakt. U zult zich als toeleverancier van Free Engineering B.V. inzetten voor:

de selectie van toeleveranciers op basis van algemeen aanvaarde marktprincipes en de bepalingen van de Algemene
Gedragscode voor Toeleveranciers;

de advisering over en/of levering van hoogwaardige en zo duurzaam mogelijke producten en diensten;

het betalen van concurrerende marktprijzen en stellen van redelijke eisen;

een langdurige stabiele relatie in ruil voor waarde, kwaliteit, competitie en betrouwbaarheid;

een tijdige betaling aan toeleveranciers conform de gemaakte afspraken;

betrouwbaarheid binnen al uw activiteiten.
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