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Bij Steiger B maken we er werk van de
juiste professionals op de juiste plek
te plaatsen. Voor organisaties met
een maatschappelijke missie fungeert
Steiger B als een vertrouwde aanlegplaats. De sectoren waarin we werken
kennen we van binnenuit. Daardoor
weten we wat er speelt en hebben we
er een groot netwerk. Dat maakt ons
effectief en betrokken. Vandaar die
‘B’ in onze naam. Naast werving
en selectie, interimbemiddeling en
detachering bieden we ook advies en
projectondersteuning aan.
Zolderkamertje
In 2013 begon Steiger B met het bemiddelen van
professionals op een zolderkamertje, onder het
dak van de Beurs van Berlage. In datzelfde beursgebouw werkt Steiger B inmiddels met een team
van bevlogen specialisten. Stuk voor stuk mensen
die vakkennis graag koppelen aan een integere en
persoonlijke manier van werken.

Zolderkamertje
“Het duurzame bij Steiger B zit in de relatie
voor
debegon
lange Steiger
termijn Bdie
zijhet
met
mij als klant
In
2013
met
bemiddelen
van
aangaan. Ze hebben
een goede kijk op
mensen
en
professionals
op een zolderkamertje,
onder
het dak
combineren
met
bedrijfskundig
inzicht.
Ik ken
van
de Beursdat
van
Berlage.
In datzelfde
beursgeweinigwerkt
recruiters
die
zo goed aanvoelen
wat van
wij
bouw
Steiger
B inmiddels
met een team
nodig hebben.”
bevlogen
specialisten. Stuk voor stuk mensen die
vakkennis
graag koppelen
aan een
integere
- Koen Kouwenberg,
directeur
Woest
Zuid en persoonlijke manier van werken.

Fairder helpen
In een tijd die vraagt om meer transparantie en om
duurzame relaties zet Steiger B zich op betrokken
wijze in voor organisaties met een maatschappelijke missie en voor talenten en ervaren krachten.
Professionals die het verschil maken en organisaties die ertoe doen helpen wij graag verder.

Fairder helpen, noemen wij dat. Omdat we geloven
in een eerlijke en duurzame manier van werken. We
zijn écht nieuwsgierig en willen weten wat organisaties en professionals beweegt. Zodat we de beste
verbinding kunnen maken, want dat is de essentie
van ons werk. En dat doen we op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Met transparante tarieven, eerlijke voorwaarden, goede zorg voor privacy
en duurzame bedrijfsprocessen. Fair dus. Want
eerlijk duurt het langst. Als betrokken fairbinders
willen wij de wereld graag mooier maken. We nodigen
organisaties en professionals uit dat samen met
ons te doen.
In onze strategie zoeken wij voortdurend naar
een balans tussen sociale aspecten (people),
milieu-aspecten (planet) en economische aspecten
(profit). Lees in deze brochure hoe wij als betrokken
fairbinders impact hebben.

Verantwoording
Als kapstok voor ons verhaal hebben we het
‘Sustainability Reporting Framework’ van het
Global Reporting Initiative (GRI) gebruikt. GRI
is de wereldwijd meest geaccepteerde richtlijn
voor maatschappelijke verslaggeving. Op onze
website hebben we ons in detail verantwoord aan
de hand van de volledige GRI-referentietabel.
Kijk op www.steigerb.nl bij ‘OVER STEIGER B > MVO’.
Hans Huijsmans (oprichter-eigenaar)

STEIGER B
IS PARTNER VAN

“Steiger B gaat verder dan verbinden en mag daar
meer nadruk op leggen. Laat zien waar je voor
staat: in de contacten met opdrachtgevers en
kandidaten, op je website. Je creëert een cultuur
en mag dat veel meer uitdragen.”
- Jaap Bekker, vastgoedspecialist

WAT VINDEN ONZE STAKEHOLDERS?
Wij hebben onze duurzame ambities voor commentaar voorgelegd aan onze externe stakeholders: onze opdrachtgevers en de bij ons ingeschreven professionals. In persoonlijke interviews
met opdrachtgevers en een plenaire bijeenkomst
met een selectie uit onze professionals hebben zij
aangegeven aan welke MVO-thema’s Steiger B
naar hun mening prioriteit zou moeten geven.

Dit is hun input:

Professionals
1. Arbeidsomstandigheden
Heb aandacht voor de persoonlijke training en ontwikkeling van zowel de bemiddelde professionals
als voor de Steiger B-adviseurs.
2. Eerlijke bemiddeling en voorlichting
Draag bij aan een inclusieve samenleving in de
markten waarin Steiger B actief is door kandidaten
te bemiddelen van diverse achtergrond en ook met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
3. Milieu
Spoor de door Steiger B bemiddelde professionals
aan om duurzaam gebruik te maken van natuurlijke
hulpbronnen, bijvoorbeeld door te reizen met het
openbaar vervoer.

Opdrachtgevers
1. Kwaliteit van de kandidaten
Lever goede kandidaten waarmee je zorgvuldig
omgaat, o.a. door het waarborgen van hun privacy.
2. Voorwaarden en tarieven
Hanteer faire en transparante voorwaarden en
tarieven.

3. Balans werk & privé
Bevorder zowel voor de bemiddelde professionals
als voor de eigen medewerkers van Steiger B een
gezonde balans tussen werk en privé.

WAT IS DE IMPACT VAN STEIGER B?
Betrokken bij mensen
1. Verbindend en inclusief
Wij geloven in een eerlijke en duurzame manier van
werken met respect voor de mens. We zijn nieuwsgierig en willen weten wat organisaties en professionals beweegt. Zodat we de beste verbinding
kunnen maken. In ons ‘mensenwerk’ zoeken wij naar
de beste kandidaat voor een vacature, ongeacht
geslacht, afkomst, levensovertuiging, seksuele

geaardheid of leeftijd. En wij sporen onze opdrachtgevers aan om te focussen op de kwaliteiten van
een kandidaat.
2. Privacy
Wij respecteren de privacy van onze kandidaten en
opdrachtgevers. Kandidaten geven bij inschrijving
aan hoe lang Steiger B hun gegevens mag bewaren (6 maanden, 2 jaar of voor onbepaalde tijd). Zo
zijn zij zelf in control over hun aanwezigheid in ons
bestand.
3. Balans werk en privé
Ons eigen team kan een goede balans tussen
werk en privé creëren doordat we flexibiliteit bieden in werkdagen- en tijden en in werkplek (thuis
of op kantoor). Uiteraard investeert Steiger B in de
ontwikkeling van haar medewerkers. Het opleidingsbudget bedraagt 1,5% van de loonsom.

Onze kernwaarden
Op de volgende vier kernwaarden willen we graag
herkend worden:
Nieuwsgierig: wij zijn nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en denken constructief mee om voor
opdrachtgevers en kandidaten de beste oplossing
te vinden.
Verbindend: wij creëren synergie in onze succesvolle bemiddeling tussen opdrachten en kandidaten.
Betrokken: wij zijn persoonlijk betrokken bij onze
kandidaten en bij onze opdrachtgevers en hun
maatschappelijke missie. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is de rode draad in ons werk.
Fair: wij zijn transparant over onze voorwaarden
en duurzaam in onze bedrijfsvoering.

Betrokken bij onze leefomgeving
4. Vervoer
Wij verplaatsen ons zoveel mogelijk duurzaam. Van
onze reiskilometers wordt zo’n 70% per openbaar
vervoer afgelegd en zo’n 10% met de deelauto’s
van GreenWheels. Reiskosten voor woon-werkverkeer vergoeden we alleen als er van het openbaar
vervoer gebruik gemaakt wordt. Zo dragen we ons
bescheiden steentje bij aan beperking van de CO2uitstoot.
5. Bedrijfsmiddelen
In ons kantoor in de Beurs van Berlage in Amsterdam gebruiken we ‘second-life’-meubilair. We zijn
zuinig met energie en water en scheiden het afval.
Op ICT-gebied zijn we gestart met een pilot met de
Fairphone.

Betrokken bij de maatschappij
6. Voorwaarden en tarieven
Steiger B hanteert faire tarieven en we zijn transparant over voorwaarden, zowel naar opdrachtgevers als naar kandidaten. Tarieven en voorwaarden
zijn zakelijk én fair!
In onze interim-bemiddeling bepleiten we een fair
tarief voor alle partijen. Voor onze werving- en
selectiediensten kiezen opdrachtgevers een salaris-gerelateerde vergoeding op basis van ‘no-cureno-pay’ of een vaste, lagere vergoeding zonder die
voorwaarde. De salaris-gerelateerde vergoeding
berekenen we naar rato van het aantal arbeidsuren
van de medewerker. Als het dienstverband met een
kandidaat binnen de proeftijd zou worden beëindigd, zoeken we kosteloos een nieuwe kandidaat.

7. Maatschappij
Zowel dichtbij als verder weg dragen we bij aan
maatschappelijke ontwikkeling. Dichtbij huis zijn
we lid van de Club van 100 van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA). Dit fonds verleent
hulp aan cliënten in een financiële noodsituatie,
waarbij een bestaande voorziening niet (tijdig) of
onvoldoende beschikbaar is. En we steunen organisaties of initiatieven in landen of gebieden waar
de nood hoog is. Dat doen we bijvoorbeeld met
onze relatiegeschenken. Zo sponsorden we in het
verleden de organisatie Jiro-Ve in Madagascar
mee. Madagascar is één van de armste landen in
de wereld. De meeste inwoners hebben geen elektriciteit en gebruiken kaarsen of kerosinelampen:
duur, gevaarlijk en slecht voor het milieu. Jiro-Ve
verhuurt goedkope en oplaadbare led-verlichting.
Een andere keer doneerden we winterpakketten
voor vluchtelingen aan Oxfam Novib.

“Steiger B kan als bemiddelingsbureau ook een
rol spelen in de integratie van minderheden op de
arbeidsmarkt. En op die manier bijdragen aan een
inclusieve samenleving.”
- Annemieke Nauta, organisatieadviseur en
- HR-manager
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2 SECTOREN
30 OPDRACHTGEVERS
1.200 KANDIDATEN

