Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Verklaring opgesteld door Meijer Multicleaning B.V. van toepassing vanaf 28 April 2021, jaarlijks op
peildatum 28 april bijgewerkt naar de laatste actuele ontwikkelingen.
Meijer Multicleaning B.V. (MMC) past de Code Verantwoordelijk marktgedrag in de schoonmaak- en
glazenwasserbranche toe. MMC hecht veel waarde aan een verantwoorde wijze van omgaan met mensen
als het kapitaal van de organisatie, als ook het leveren van hoogwaardige dienstverlening, zoals
afgesproken wordt met onze opdrachtgevers. Daarin kiest MMC voor een open en transparante werkwijze
in haar invulling van goed werkgeverschap en verantwoord opdrachtnemersschap. Om zorgvuldig,
sociaal, transparant en controleerbaar te werk te gaan, geeft MMC concreet invulling aan de code door
het realiseren van de volgende concrete inspanningen:
Communicatie bij aanbesteding en contractering:
MMC maakt duidelijke afspraken met de opdrachtgever ten aanzien van
verwachtingen, zorgvuldig handelen bij contractovername, met heldere communicatie naar medewerkers
en de opdrachtgever en transparantie in het voortraject (offerte). Bij elke contractovername informeert
MMC de schoonmaakmedewerkers samen met de opdrachtgever over de contractwissel en de
veranderingen voor de medewerker voorafgaand aan de opstart.
Sociaal beleid
MMC hanteert en implementeert een verantwoord sociaal beleid, t.a.v. werving, selectie, introductie,
aanstelling, functie en schalen van werknemers. In het bijzonder besteden wij aandacht aan
vakinhoudelijke kwaliteit, karakter en een hanteerbare span of control, een respectvolle bejegening, en
meer waardering voor het werk van de schoonmaker en verhoogt werkplezier.
Opleidingen
MMC stimuleert de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. Prioriteit wordt gegeven aan de
basisopleiding voor het vak, opleiding Nederlandse taal en veiligheidstraining.
Naast de genoemde inspanningen houdt MMC zich aan alle gangbare bepalingen zoals vastgelegd in de
CAO en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Ook hebben wij een actief veiligheids- milieu en
gezondheidsbeleid dat is vastgelegd in het ISO 9001 en de Veiligheids Checklijst Aannemers (VCA).
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