Code Verantwoordelijk
Marktgedrag
Zelfverklaring

Zelfverklaring Sanitize voor toepassing van de Code

Sanitize is meer dan een werkgever alleen.

Hierbij verklaart Sanitize schoonmaakbedrijf V.O.F. de
code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaaken glazenwassersbranche integraal toe te passen binnen de organisatie. Om de doelstellingen binnen de
code te realiseren, worden de volgende inspanningen
geleverd op het gebied van:

Veiligheid & Stabiliteit

Wij streven als directie van het schoonmaakbedrijf er
naar om de dienst tegen aanvaardbare kosten volgens
de wensen van de klanten uit te voeren in lijn met de
door ons ondertekende doelstellingen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Binnen deze Code is kwaliteitszorg een belangrijk instrument om continuïteit te
waarborgen. Tijdens acquisitie gespreken zullen wij
opdrachtgevers kennis laten maken met de code en
hen proberen te bewegen deze toe te passen binnen de
organisatie.
Om structureel wensen van klanten inzichtelijk te krijgen
is het noodzakelijk om de informatie van de klant goed
vast te leggen. Hiervoor zal regelmatig werkoverleg
plaatsvinden en kan de medewerker het verbeterrapport
gebruiken als het instrument voor interne communicatie.
Door actief kwaliteits- en personeelsbeleid te voeren,
kan een langdurige en intensieve relatie met onze klanten gewaarborgd worden en zal dit leiden tot continue
verbetering van onze manier van werken. Jaarlijks zal
de directie de kwaliteitsdoelstellingen bespreken met de
medewerkers.
Transparantie ten aanzien van aanbestedingen en contracten


Het bezichtigen van locatie(s) is voor onze organisatie één van de vereisten alvorens een voorstel uit te brengen. Deze bezoeken zullen worden
gebruikt om een zorgvuldige calculatie op te stellen, waarbij realistische prestatienormen het uitgangspunt zijn. Tevens zal inzicht worden verkregen welke hulpmiddelen noodzakelijk zijn om
veiligheid op de werkvloer te waarborgen. Dit om
de werkdruk voor uitvoerend personeel in balans
te brengen met de uit te voeren werkzaamheden.



Voor opdrachtgevers zal in de door Sanitize uitgebrachte offertes altijd inzichtelijk zijn welke
prestatienormen gehanteerd zijn in combinatie
met een werkprogramma en frequenties.



Ten aanzien van aanbestedingen zal Sanitize
geen inschrijvingen doen waarbij slechts enkel
het criterium ‘laagste prijs’ als uitgangspunt is
opgenomen.
Wij streven naar een langdurige relatie waar
open en transparante communicatie voorop
staat.





Voor onze opdrachtgevers zullen alle afspraken worden gebundeld in een samenwerkingsovereenkomst en te allen tijde inzichtelijk zijn middels een online portaal.

Sanitize heeft binnen de organisatie een viertal pijlers welke in acht worden genomen. De behoefte aan veiligheid en
zekerheid is er hier een van. Doormiddel van een jaarlijkse
risico-inventarisatie en –evaluatie willen wij risico`s en
knelpunten tijdens de uitvoering van werkzaamheden voorkomen. De rapportage van de RI&E en het Plan van aanpak vormen voor ons de leidraad om deze doelstellingen te
realiseren en veiligheid te waarborgen.
Als organisatie zullen wij alle medewerkers zoveel mogelijk
zekerheid proberen te bieden door hen niet middels payroll
of uitzendconstructies met een tijdelijk karakter in dienst te
nemen.
Op deze manier proberen wij een bijdrage te leveren om
de behoefte aan veiligheid en zekerheid binnen het leven
te waarborgen.
Sociaal contact
Communicatie met onze medewerkers is een sleutelbegrip
als het gaat om samenwerking. Er bestaan diverse soorten
gesprekken welke wij periodiek voeren om met elkaar in
dialoog te gaan. Tijdens bezoeken van onze projectleiding op de
locaties starten wij een open dialoog over ``het wel en wee op de
werkvloer’’. Verbeterpunten worden besproken en indien nodig in
overleg met de opdrachtgever doorgevoerd. Het contact met onze
werknemers gaat echter verder!

Periodiek zullen we contact onderhouden om indien gewenst samen niet werk gerelateerde zaken te bespreken
en daar waar nodig hulp te bieden. Sanitize staat altijd
open voor een goed gesprek. Voor iedere werknemer is
het belangrijk te weten dat hij of zij er toe doet binnen onze
organisatie. Wij proberen hen erkenning en waardering te
bieden. Het is namelijk voor ons belangrijk dat men plezier
hecht aan het werken. Het houden van periodieke contacten heeft een directe weerslag op het verhogen van het
plezier maar ook op de effectiviteit van onze werknemers.
Wanneer men weet dat openheid en vertrouwelijk kunnen
praten ontstaat een duurzame verbinding die gedijd in
goed werkgever en werknemerschap nu en in de toekomst!

Opleiden en zelfontplooiing

Al onze werknemers krijgen binnen Sanitize de mogelijk
zichzelf te ontwikkelen. Als basis nemen wij de basisopleiding vak geschoold schoonmaakmedewerker waarna
men zich verder kan ontplooien en specialiseren op verschillende vakgebieden. Sanitize voert al jaren een sociaal personeelsbeleid waarbij medewerkers de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen. Inmiddels is 94% procent
van ons personeelsbestand vak geschoold schoonmaakmedewerker en hebben diverse medewerkers een specialistische opleiding succesvol afgerond.

Naleving cao
Zodra een werknemer bij ons in dienst treedt, gelden
naast de individuele afspraken, ook alle afspraken en
bepalingen uit de cao. Om naleving en inzicht te vergroten heeft Sanitize de cao opgenomen in het werknemersportaal. Tevens is één van onze kadermedewerkers
opgeleid en belast met de handhaving en controle binnen onze organisatie van de in de cao opgenomen bepalingen.

In 2014 zijn inspanningen en resultaten geleverd die
aantonen dat de Code Verantwoordelijk Marktgedrag
leeft binnen Sanitize.


Resultaat behaald met opleiden wat resulterend
in 94% vak geschoold personeel.



Gestart met periodieke personeelsbijeenkomsten
om betrokken en tevredenheid onder medewerkers te vergroten.



Bespreken van het nut en doel van de code tijdens gesprekken met derden wat geresulteerd
heeft in een betere en sociale betrokkenheid van
opdrachtgevers

Ambitie 2015
Voor 2015 hebben wij als doel om meer arbeidsplaatsen te creëren voor de doelgroep met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn gesprekken gaande om
de samenwerking met verschillende organisaties zoals
gemeenten, UWV werkbedrijf en re-integratiebureaus te
intensiveren.

Werkdruk
Wij maken gebruik van de werkdrukmeter schoonmaaken glazenwassersbranche (www.werkdrukmeter.nl). Met
de werkdrukmeter voeren wij een enquête uit onder de
schoonmaakmedewerkers voor de verschillende locaties. Na afloop worden de enquête resultaten gepubliceerd met daaraan gekoppeld specifieke adviezen om
werkdruk te verlagen. Deze tool wordt in de schoonmaakbranche algemeen gehanteerd. De resultaten worden besproken met het personeel en verbeteracties om
de werkdruk te beheersen worden ingezet. De projectleider bespreekt de resultaten met de opdrachtgever.

Juni 2015

Intentie
Wij streven naar het ontwikkelen en daadwerkelijk uitvoeren van zorgvuldig arbo– en verzuimbeleid in de hele
organisatie. Als er op dit vlak investeringen nodig zijn ,
dan wordt uiteraard bekeken of dit technisch en financieel haalbaar zijn.

__________________
J.H. Dol
Directeur

