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Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Struijs Glas- & Gevelreiniging behoort in Zuid-Holland tot een van de maatschappelijk
verantwoorde glazenwassersbedrijven in Nederland.
Binnen de glazenwassersbranche hebben wij verantwoordelijkheden richting onze klanten, ons
personeel, onze leveranciers en alle betrokkenen in onze werkomgeving. Niet alleen op het
gebied van een verantwoorde prijs/kwaliteitsverhouding, maar ook met een zorg voor mens en
omgeving. Wij zoeken daarbij naar evenwicht tussen kwaliteit, rendement, milieu, veiligheid en
arbozorg. Dit schept verplichtingen…, maar biedt ook mogelijkheden.
Mens
MVO-beleid leiden naar plezierige en veilige arbeidsomstandigheden, opleidingen en
doorstroommogelijkheden voor ons personeel kost niet alleen geld, maar het levert ook op. Wij
stimuleren dit en dit leidt tot goed gemotiveerd en gediplomeerd vakbekwaam personeel, met een
laag ziekteverzuim, laag verloop en een geoliede uitvoering conform cao en Arbo cao. Verder
vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers op structurele wijze worden gemotiveerd tot
veilig en gezond werken. Het verzorgen van voorlichting en onderricht is daarbij van groot
belang. Wij zorgen daarbij voor deskundige begeleiding. Struijs bezit het VCA*-certificaat en is
NEN4400-1 gecertificeerd en draagt het OSB-keurmerk.
Ook mensen met een handicap en herintreders worden bij Struijs met open armen ontvangen.
Op eenduidige wijze wordt leiding gegeven, waarbij waarden en normen voorop staan.
Kernwoorden daarbij zijn: respect voor elkaar (ongeacht afkomst, religie, leeftijd en geslacht),
afspraak is afspraak, openheid in communicatie, eerlijkheid, betrouwbaarheid en professionaliteit.
Struijs is een erkend leerbedrijf van De Wegwijzer en staat geregistreerd in het register van
Erkende leerbedrijven van Savantis.
Milieu
Binnen het ondernemingsbeleid van Struijs is de zorg voor het milieu een continu aandachtsveld.
Wij voorkomen waar mogelijk dat het milieu wordt belast en worden milieurisico's
geminimaliseerd. In de dagelijkse praktijk vinden wij dit terug op allerlei fronten: onze
leveranciers worden zoveel mogelijk geselecteerd op hun zorg voor milieu, het aantal producten
schoonmaakmiddelen waarmee we werken wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd,
milieuonvriendelijke middelen worden vervangen door gelijkwaardige middelen die het milieu zo
min mogelijk belasten, personeel wordt doorlopend onderricht op het juist doseren, het verbruik
van reinigingsmiddelen wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd, het gebruik van microvezel
zoveel mogelijk gestimuleerd, machines en stookinstallaties worden tijdig onderhouden en
gekeurd, op ons kantoor wordt afval zoveel mogelijk gescheiden ingezameld, gerecycled en wordt
het energiegebruik zoveel mogelijk beperkt (TOON geeft onze vele inzichten, al onze dieselauto's
zijn voorzien van roetfilters, etc.
Betrokkenheid
Uiteraard is rendement bij Struijs van groot belang. Wij streven naar goede financiële resultaten
op een maatschappelijk verantwoorde manier en dat lukt. Middels financiële steun aan kansarmen
en dieren waar dan ook, sponsoring én vrijwilligersinzet ondersteunen wij onze maatschappelijke
idealen en tonen wij onze betrokkenheid. Wij hebben een samenwerkingsverband met De
Kroepoekfabriek uit Vlaardingen, een poppodium voor alle liefhebbers van livemuziek. Rode
draad is talentontwikkeling, co-productie, samenwerking en ondernemerschap.
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