Governance
Inbo is een bureau voor architectuur,
interieurarchitectuur, bouwkunde, stedenbouw en advies.
Ons bureau is in eigendom van de partners en een groot
aantal personeelsleden.

Eigendomstructuur
Inbo BV is een volledig zelfstandige onderneming. Onze
medewerkers hebben samen het volledige financiële
eigendom door het houden van certificaten van aandelen.
Alle medewerkers kunnen participeren. Samen benoemen
de certificaathouders het bestuur van de stichting, die het
stemrecht op de aandelen uitoefent en het bestuur van
Inbo BV benoemt.
Het bestuur van Inbo BV laat zich adviseren door een
Raad van Advies en door de vergadering van partners.

MVO
Inbo BV ziet ontwikkeling en uitvoering van het interne
milieubeleid als een belangrijke taak binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij streven naar
een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk door o.a.
de milieubelasting, het energiegebruik en de CO2-uitstoot
zo veel als kan te beperken, en waar mogelijk volledig
schoon te produceren. Dat doen we zowel in onze eigen
bedrijfsvoering als in de uitvoering van onze projecten.
In onze personeelssamenstelling streven we naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd. Wij creëren
kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk
hebben (social return).
Om daadwerkelijk en gericht uitvoering te geven aan
ons milieubeleid, werken wij volgens de intenties die
beschreven zijn in de norm NEN EN-ISO 14001:2004.
Onze zelfverklaring ISO 26000 en de bijbehorende
onderbouwing is goedgekeurd en gepubliceerd op de
website van de NEN: https://www.nen.nl/inbo-b-v

Integriteitcode
Inbo verricht al haar activiteiten integer, met respect
en professioneel. Hierbij wil integer zeggen: eerlijk,
onpartijdig, onafhankelijk, objectief, te vertrouwen en in
overeenstemming met geldende wettelijke voorschriften
en gedragsregels.

Met respect houdt in: begripvol, luisterend en toegewijd.
Professioneel wil zeggen: creatief, integraal, pro-actief,
inzichtelijk, accuraat, tijdig en kostenbewust. Deze inte
griteitcode Inbo geldt als gedragsnorm en is van toepassing op zowel onze medewerkers als op de partners.
Handelsregister Amsterdam 31026236.
- KIWA-certificaat 9001 2018-2021 NL
- KIWA-certificaat 9001 2018-2021 ENG
- BNA-certificaat
- Zelfverklaring NEN ISO 26000
- Onderbouwing zelfverklaring NEN ISO 26000

