REFERENTIE
TABEL
GRI
Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie
die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. In een duurzaamheidsverslag communiceert een organisatie publiekelijk over haar
economische, milieu- en sociale prestaties. Dit doen we bij Steiger B
in onderstaande GRI-tabel. Er wordt gerapporteerd aan de hand van
de indicatoren uit de meest actuele GRI-richtlijnen, de zogenaamde
G4-richtlijnen. De rapportage is gebaseerd op de situatie in 2016. De
relevante onderwerpen worden in de tabel direct toegelicht, of er
wordt verwezen naar de MVO-publicatie van Steiger B ‘Ons verhaal’.
De rapportage is voor ons opgesteld door duurzaamheidsadviseur
Lex Eschauzier van Constantis.

ALGEMENE INFORMATIE
Indicator

Omschrijving criterium

Verwijzing / directe beantwoording

Strategie en analyse
G4-1

Verklaring van de hoogste
beslissings-bevoegde over
de relevantie van duurzame
ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie.

Zie het voorwoord van de
publicatie ‘Ons verhaal’.

Organisatieprofiel
G4-3

Naam van de organisatie.

Steiger B

G4-4

Voornaamste merken,
producten en/of diensten.

Advisering en bemiddeling
van personeel in de sectoren woningcorporaties en
kinderopvang.

G4-5

Locatie van het hoofdkantoor.

Seats2Meet
Beurs van Berlage
Oudebrugsteeg 9
1012 JN Amsterdam

G4-6

Het aantal landen waar de
organisatie actief is.

Steiger B is actief in
Nederland.

G4-7

Eigendomsstructuur
en rechtsvorm.

Besloten vennootschap

G4-8

Afzetmarkten
(geografische verdeling, sectoren en
soorten klanten).

30 klanten in de sectoren
wonen en kinderopvang.

G4-9

Omvang van de organisatie.

1 directeur-eigenaar en
4 medewerkers.

G4-10

Totale personeelsbestand
naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio.

5 vaste medewerkers.

G4-11

Percentage
werknemers
dat onder een collectieve
arbeidsovereenkomst valt.

N.v.t.

G4-12

De waarde- en leveringsketen van de organisatie.

Steiger B biedt twee diensten aan:
Bemiddeling: opdrachtgevers zoeken vaste- of tijdelijke medewerkers en
Steiger B zoekt daar passende professionals* bij.
Advies:
Adviseurs
van
Steiger B ondersteunen
opdrachtgevers met betrekking tot beleids- en
organisatievraagstukken.

* De kandidaten die Steiger B bij
haar opdrachtgevers bemiddelt,
noemen wij ‘professionals’.

G4-13

Significante veranderingen
tijdens de verslaggevingsperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom
of waardeketen.

N.v.t.

G4-14

Uitleg over de toepassing
van het voorzorgsprincipe
door de verslaggevende organisatie.

N.v.t.

G4-15

Extern ontwikkelde economische, milieu-gerelateerde en sociale charters, principes of andere initiatieven
die worden onderschreven.

Steiger B onderschrijft de
richtlijn voor ‘de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties
ISO 26000’ en rapporteert
over haar duurzame beleid
via GRI G4.

G4-16

Lidmaatschappen van verenigingen en/of nationale
of internationale belangenorganisaties.

Club van 100, Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
(FBNA).

G4-17

A. Overzicht van entiteiten
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van
de organisatie of in gelijkwaardige documentatie.
B. Entiteiten in de geconsolideerde jaarrekening die
niet zijn opgenomen in dit
verslag.

De jaarrekening van Steiger
B wordt gepubliceerd in het
register van de Kamer van
Koophandel in Amsterdam.

G4-18

Proces voor het bepalen
van de inhoud van het verslag.

Steiger B doet verslag
overeenkomstig de GRI
G4 rapportage richtlijn, niveau Core. Op basis van
gesprekken met klanten
en professionals, én samen
met een interne beoordeling van prioriteiten, zijn
aspecten geïnventariseerd
die relevant zijn voor onze
ambities. Deze onderwerpen presenteren wij in de
publicatie ‘Ons verhaal’.

G4-19

Overzicht van alle materiële aspecten die geïdentificeerd zijn in het proces
voor het bepalen van de
inhoud van het verslag.

De materiële aspecten zijn
intern bepaald en aan de
stakeholders voorgelegd.
Deze aspecten zijn:
- Respect voor de mens
(G4-45, 56, 57)
- Privacy
(G4-PR8)
- Balans werk en privé
(G4-LA6, 7, 9-11)
- Vervoer
(G4-EN 15,30)
- Bedrijfsmiddelen
(G4-EN 2, 27)
- Voorwaarden en tarieven
(G4-51-53)
- Maatschappij
(G4-EC1,8 en SO1, 2)

G4-20

De grenzen van de materiële aspecten die binnen de
organisatie vallen.

De grenzen van alle in G419 genoemde materiële aspecten vallen binnen de organisatie.

G4-21

De grenzen van de materiële aspecten die buiten de
organisatie vallen.

N.v.t.

G4-22

Verslag van de gevolgen
van eventuele aanpassingen van de informatie verstrekt in eerdere rapporten
en de redenen voor deze
aanpassingen.

N.v.t.

G4-23

Significante
veranderingen ten opzichte van vorige
verslagperiodes ten aanzien van de reikwijdte en
aspectenafbakening.

N.v.t.

Stakeholder engagement
G4-24

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken.

- Opdrachtgevers van Steiger B
- Professionals die Steiger
B bemiddelt

G4-25

Basis voor inventarisatie
en selectie van belanghebbenden.

Op basis van de activiteiten van Steiger B is bepaald
welke thema’s een potentieel grote impact hebben.
Over deze thema’s voeren
we periodiek dialoog met
onze professionals en opdrachtgevers.

G4-26

Benadering van het betrekken van belanghebbenden.

Zie de paragraaf ‘Fairbinding met onze stakeholders’ in de publicatie ‘Ons
verhaal’.

G4-27

De voornaamste onderwerpen en vraagstukken
die naar voren zijn gekomen
door de betrokkenheid van
belanghebbenden en hoe
de organisatie hierop heeft
gereageerd.

Steiger B wordt aangespoord om in de eigen
invloedssfeer
duurzaam
gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen.

Verslagprofiel
G4-28

Verslaggevingsperiode

Dit verslag betreft de periode 1 januari 2016 tot en
met 31 december 2016.

G4-29

Datum van het vorige verslag.

N.v.t.

G4-30

Verslaggevingscyclus

Jaarlijks per kalenderjaar.

G4-31

Contactpersoon

Vragen en/of opmerkingen kunt u richten aan
info@steigerb.nl

G4-32, 33

A. De ‘in accordance’ optie die de organisatie heeft
gekozen.
B. GRI-index voor de gekozen optie.
C. Verwijzing naar het externe assurance-rapport,
indien het rapport extern is
geverifieerd.

A. In accordance: Core.
B. GRI G4 Indextabel is toegepast.
C. Er is geen extern assurance verslag.

G4-34

Bestuursstructuur van het
hoogste bestuurslichaam
en commissies die verantwoordelijk zijn voor de besluit-vorming ten aanzien
van economische-, sociale- en ecologische impact.

Directeur-eigenaar

G4-51, 53

Voorwaarden en tarieven.

Wij hanteren faire tarieven en we zijn transparant
in onze voorwaarden, zowel
naar opdrachtgevers als
naar professionals (zie paragraaf 6 van de publicatie
‘Ons verhaal’).

G4-56

Ethiek en integriteit.

Bij Steiger B geloven wij in
een eerlijke en duurzame
manier van werken met
respect voor de mens (zie
paragraaf 1 van de publicatie ‘Ons verhaal’).

De waarden, principes,
standaarden en gedragsnormen van de organisatie, zoals gedragscodes en
ethische codes.

De kernwaarden van Steiger B zijn: nieuwsgierig, verbindend, betrokken en fair.

MATERIËLE ASPECTEN EN
MANAGEMENTBENADERING
Indicator

Omschrijving criterium

Verwijzing / directe beantwoording

Economie
G4-EC 7, 8

De ondersteuning van - en
impact die de organisatie
heeft op - lokale gemeenschappen.

Steiger B is lid van de Club
van 100 van het fonds Bijzondere Noden Amsterdam
en steunt Jiro-Ve in Madagaskar (zie paragraaf 7 van
de publicatie ‘Ons verhaal’).

Milieu
G4-EN 2

Gebruik van gerecyclede
producten en materialen.

Steiger gebruikt in haar
kantoor ‘second-life’- meubilair en doet een proef met
de Fairphone (zie paragraaf
5 van de publicatie ‘Ons
verhaal’).

G4-EN 7

De mate waarin de organisatie haar impact op het
milieu vermindert.

Onze adviseurs reizen zoveel mogelijk met openbaar
vervoer of maken gebruik
van een deelauto (zie paragraaf 4 van de publicatie
‘Ons verhaal’).

Sociaal
G4-LA 7

Balans werk en privé.

Steiger B creëert een goede balans tussen werk en
privé voor haar medewerkers (zie paragraaf 3 van de
publicatie ‘Ons verhaal’).

G4-PR 8

Privacy

Bij Steiger B respecteren
wij de privacy van onze
professionals en opdrachtgevers (zie paragraaf 2 van
de publicatie ‘Ons verhaal’).
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