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Onze overtuiging
Wij werken vanuit de overtuiging als wij goed zijn voor onze mensen, zijn
zij goed voor ons. In onze ogen zou dat vanzelfsprekendheid mogen zijn.
Zo krijgen medewerkers de kans zich te ontplooien. Oprecht, transparant
en zorgvuldig. Dat zijn wij. Een betrouwbare partner om mee samen te
werken. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Onderdeel van de arbeidsovereenkomst
Medewerkers van Loyal Interim werken volgens de Loyal Interim Gedragscode. Deze gedragscode geldt voor iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft bij Loyal Interim en voor iedereen die via een ander type
overeenkomst arbeid voor Loyal Interim verricht. Deze gedragscode is
onderdeel van de individuele arbeidsovereenkomst.

Nee tegen discriminatie
Vanzelfsprekend zijn wij tegen iedere vorm van discriminatie. Wij willen
bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt, die niemand uitsluit. Daarom
verwachten we deze houding ook van onze Loyals en opdrachtgevers.
Ons beleid is in lijn met dat van ABU rondom dit thema.

Toetsbaar
Loyal Interim is SNA-gecertificeerd. SNA staat voor Stichting Normering
Arbeid. Deze stichting reikt het SNA-keurmerk uit aan ondernemingen die
voldoen aan de eisen van het SNA-schema en bijbehorende normeringen. Bedrijven die in het bezit zijn van een SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen.
Hierdoor hebben de inleners een duidelijke indicatie van de kwaliteit en
betrouwbaarheid van hun toeleverancier op het gebied van personeel.
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Wetten en regels
Loyal Interim houdt zich aan algemeen aanvaarde maatschappelijke
normen en waarden en aan de reguliere wet- en regelgeving. Ook medewerkers volgen die normen en waarden eveneens en vertonen geen
strafbaar gedrag in de omgang met opdrachtgevers en klanten. Wij zijn
betrouwbaar. Naar álle opdrachtgevers. Wij vragen nooit aan anderen te
handelen in strijd met wat maatschappelijk algemeen aanvaard is. Wetten
omzeilen of negeren valt daar eveneens onder.

Zoals de waard is...
Wij vertrouwen onze samenwerkingspartners, klanten en opdrachtgevers
en alle andere partijen met wie wij als bedrijf te maken hebben. En daarbij
verwachten wij dat zij dit vertrouwen niet beschamen. Onze partners mogen van ons hetzelfde verwachten.

Ethiek
Ondanks het belang dat wij hechten aan geldende weten regelgeving,
kan er altijd een situatie ontstaan waarbij belangen kunnen conflicteren.
Mocht dit gebeuren, dan vallen wij terug op onze kernwaarden: eerlijk en
transparant. Wij zullen in dit soort situaties open zijn naar opdrachtgevers
en klanten en uitleggen wat zij van ons kunnen en mogen verwachten.
Met de schijn van belangenverstrengeling gaan wij zorgvuldig om.
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Screening
Als je bij Loyal Interim komt werken, kúnnen we je vragen naar een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Veel opdrachtgevers vinden dat
belangrijk. Dus als het de wens is van je aanstaande opdrachtgever, dien
je een VOG te kunnen aanleveren. Daarnaast stellen we nieuwe medewerkers als zij in dienst komen op de hoogte van deze Gedragscode en
letten we erop dat deze ook wordt nageleefd.

Klachten en feedback
Wij vinden het belangrijk dat iedereen met plezier bij Loyal Interim werkt.
Is er een probleem? Zit je ergens mee? Laat het ons dan tijdig weten. We
handelen klachten en feedback altijd discreet af. Je kunt je vragen en/of
opmerkingen sturen aan hr@loyalinterim.nl.

Cultuur
Werk je bij Loyal Interim? Dan houd je je aan onze gedragscode. Bovendien proberen wij als Loyal Interim een bedrijfscultuur te creëren waarin
we naleving van deze code stimuleren. Daarnaast hebben medewerkers
de vrijheid feedback te geven op onze werkwijze. Dat kan via de halfjaarlijkse enquête, maar ook los daarvan. Deze feedback is voor ons ontzettend belangrijk, en we benadrukken daarom ook dat alle feedback is
toegestaan en zelfs welkom is. Op deze manier houden we onze werkwijze laagdrempelig.

“Wij vinden het belangrijk
dat iedereen met plezier
bij Loyal Interim werkt.”

De Loyal Interim Gedragscode is vastgesteld in mei 2019
en geldt voor iedereen die in dienst of in opdracht werkt
van Loyal Interim.

