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Zelfverklaring naleving Code Verantwoordeliik Marktgedrag
Hierbij verklaart Pieter Wildschut, algemeen directeur van Schoonmaakbedrijf Victoria b.v., de Code
Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche in de organisatie toe te passen.
Om de doelstelling van de code te realiseren, zijn de volgende inspanningen geleverd op het gebied van
1. Aanbesteding en contracting

Offertes worden transparant opgesteld, waarbij de algemene voorwaarden OSB van toepassing zijn. Bij
Europese aanbestedingen gelden de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever. Alvorens over te gaan tot
inschrijving bij Europese aanbesteding, wordt allereerst de gunningscriteria beoordeeld, zodat voor onze
organisatie duidelijk is dat wij bij gunning een voor onze organisatie en onze medewerkers een werkbare
overeenkomst tekenen.
2. Sociaal beleid

f

Arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers achten wij zeer belangrijk. Veiligheid op de werkvloer, maar
ook de bereikbaarheid van de werkplek. Op de werkplek wordt bekeken of de werkdruk reëel is en of de taak
haalbaar is voor de individuele medewerker. Na de opstart speelt onze rayonleiding hierin een essentiële rol.
De geldende cao is voor ons bindend en zal altijd worden nageleefd. lndien zaken onduidelijk zijn, wordt direct

Al onze medewerkers worden in de gelegenheid gesteld zich te ontwikkelen. Uiteraard conform de cao-

voorwaarden wordt iedereen in de gelegenheid gesteld de basismodule schoonmaak te volgen. Voorts hechten
wij veel waarde aan ons opleidingsplan.
3. Metins algemene tevredenheid medewerker
Naast de zorg voor goede werkomstandigheden, hecht Victoria veel waarde aan de belangen van haar

medewerkers.
Victoria houdt nauw contact met haar medewerkers middels toolbox-meetingen, werkoverleg,
werkdrukmetingen en individuele functioneringsgesprekken. Er wordt geluisterd naar de individuele
medewerkers en de ondernemingsraad. De meningen van de medewerkers worden meegewogen in de
besluitvorming. Daarnaast onderhoud Victoria nauwe banden met de vakbeweging.
Middels de nauwe contacten met de medewerkers (individueel en georganiseerd) via bovengenoemde
kanalen, blijven zowel Victoria als haar medewerkers op de hoogte van elkaars belangen.
aakt te Alkmaar, juni 2018
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de OSB geraadpleegd voor nadere uitleg van de artikelen.

á1ï

o
o

K.v.K. Alkmaar 37053659
BTW nr. N18124.93. 199. 8.01

