BRAINNET ONDERSTEUNT HET UN GLOBAL COMPACT
Als Managed Service Provider beseffen we ons dat we bij het inhuren van externen altijd te maken hebben met
mensen. Dagelijks werken wij samen met duizenden zelfstandig professionals en leveranciers van tijdelijk
personeel. Om die reden respecteren en hanteren wij de 10 principes van het UN Global Compact. Een initiatief
van de Verenigde Naties dat overheden, bedrijven en instellingen een kader geeft voor verantwoord
ondernemen. Het UN Global Compact bestaat uit 10 universele principes rondom mensenrechten,
arbeidsomstandigheden, milieu en corruptiebestrijding.
Mensenrechten
Normen, waarden en respect staan hoog in het vaandel bij Brainnet. Wij hebben een gedragscode opgesteld
voor medewerkers waarin beschreven staat hoe wij verwachten dat men met elkaar omgaat. Met respect. Bij
constatering van een overtreding van de gedragsregels, dienen de medewerkers dit te melden. Vrijwel al onze
klanten hebben zo’n soortgelijke gedragscode die externe medewerkers moeten tekenen en daarmee de
belofte maken de mensenrechten niet te schenden.
Arbeidsomstandigheden
Brainnet neemt de verantwoordelijkheid om de omstandigheden voor haar medewerkers continu te
verbeteren. Hiervoor hebben wij gedragsregels opgesteld voor onze medewerkers. Brainnet moedigt een
veelzijdige cultuur aan, waarin iedereen prettig moet kunnen werken. Dit betekent dat geen enkele vorm van
intimidatie of discriminatie zal worden toegestaan. Wij streven naar een informele en familiaire
organisatiecultuur waarbij de focus ligt op het welzijn van de medewerker. Dit doen wij door onder andere een
open-door-policy te hanteren, iedereen is vrij om bij elkaar binnen te lopen.
Milieu
Een aandachtspunt is het reduceren van onze ecologische voetafdruk, dit evalueren wij kritisch en voeren
continu veranderingen door. Dit wordt jaarlijks getoetst door ISO 14001. Het onderhouden van een
milieumanagementsysteem voor het beheersen en het verbeteren van prestaties op milieugebied. Elke maand
worden de milieuprestaties genoteerd. Enkele voorbeelden van acties die wij al hebben uitgevoerd ten
behoeve van het reduceren van de milieubelasting zijn: Zonnepanelen, led-verlichting en een milieubeleid. Elk
jaar worden een aantal (kritische) leveranciers beoordeeld. Een onderdeel van deze beoordeling is het
milieubeleid dat de leverancier voert.
Corruptiebestrijding
Brainnet staat voor integriteit en wil dit graag weerspiegeld zien in de manier waarop zij handelt. Er is een antiomkopingsbeleid opgesteld waarin wordt aangegeven dat corruptie/omkoping niet toegestaan is. Aan de
medewerker wordt uitgelegd wat onder omkoping en corruptie wordt verstaan. Alle medewerkers die in dienst
komen bij Brainnet tekenen hiervoor.
Brainnet verwacht in een goede samenwerking met haar klanten en leveranciers dat zij deze principes
respecteren en hiernaar handelen.

