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Code Verantwoordelijk Marktgedrag 2019 
 
  
 
 
 
Zelfverklaring RL glas- & gevelonderhoud voor de toepassing van de Code 
Verantwoordelijk Marktgedrag. 
 

Als medeondertekenaar onderschrijft RL glas- & gevelonderhoud de Code Verantwoordelijk Marktgedrag  
in de schoonmaak- en glazenwasser branche. De Code draagt bij aan de professionalisering van de  
dienstverlening ten aanzien van vakmanschap, kennis, kwaliteit, veiligheid in en buiten onze organisatie. 
 
 

Terugblik 2017-2018 
 

Grote aandacht ging uit naar automatisering om de efficiëntie en zelfstandigheid van medewerkers te bevorderen.  
Ook is er veel aandacht om werkzaamheden op andere manieren uit te voeren zoals robotisering.  
Dit moet helpen de werkdruk te verlagen en veiligheid en kwaliteit te verhogen. 
Er is verder veel tijd gestoken in opleidingen van medewerkers en vervanging van diverse apparatuur  
en hulpmiddelen zodat medewerkers op de hoogte zijn van de laatste regelgeving en materiaal  
voldoet aan de laatste stand der techniek. 
Zo ook is het werken met behulp van de rope-climber geïntroduceerd, en hebben de eerste medewerkers  
hiervoor het certificaat behaald. 

 
Onze inspanningen hebben geleid tot een structurele wisselwerking met onze klanten, toeleveranciers,  
overheden en medewerkers. 
 

Op uitnodigingen van aanbestedingen gebaseerd op de “laagste prijs” word niet ingeschreven. 
 

Op vele werklocaties werd de Code nogmaals bij de klant onder de aandacht gebracht.  
Aansluitend werden de actiepunten gezamenlijk besproken. 
 

Het ingezette beleid wordt in 2019 doorgezet en is gebaseerd op onderstaande uitgangspunten. 
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Zorgvuldigheid, sociaal, transparant en controleerbaar. 
 
RL glas- & gevelonderhoud volgt strikt de van toepassing zijnde Wet- en regelgeving en 
cao-bepalingen, het sociale beleid is daarmee in overeenstemming. 

 
Ook in 2019 zal bij inschrijving op aanbestedingen worden gelet op de gunning criteria.  
Mocht blijken dat de laagste prijs het enige gunningscriterium is, zal er geen inschrijving 
plaats vinden. Het beleid ten aanzien van inschrijvingen leidt tot offertes met marktconforme uurtarieven,  
geen extra werkdruk binnen de organisatie en goede werkomstandigheden. 
 
RL glas- & gevelonderhoud verwijst in haar offertes en bij haar inkoopcontracten naar het OSB Keurmerk,  
naar toegekende certificeringen en de ondertekening van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.  
RL glas- & gevelonderhoud verwacht van alle partners, dat zij een bijdrage leveren aan de  
Code gerelateerde onderwerpen. 

 
Gemaakte afspraken met de klant worden schriftelijk vastgelegd, ter voorkoming van  
onduidelijkheden en ter voorkoming van teleurstellingen in veronderstelde verwachtingen. 
 
Het zorgvuldig bewaken van de relatie met de klant vindt plaats door een open en transparant overleg,  
waarbij de volgende onderwerpen worden besproken: eisen en wensenpakket, prijsniveau, kwaliteit,  
verbeterpunten, en omgangsvormen tussen medewerkers van beide organisaties.  
Mail - en telefonische contacten worden de zelfde dag beantwoord. 
 
 

Veiligheid, Gezondheid en Welzijn 
 
RL glas- & gevelonderhoud tracht voor de startdatum van elk project een Risico 
Inventarisatie (RI&E) uit te voeren. Een plan van aanpak wordt opgesteld ter voorkoming van  
veilig- en gezondheidsrisico’s. Waar noodzakelijk worden specifieke aandachtspunten 
met de klant en met onze medewerkers besproken. 
 
Veiligheidsvoorlichtingen vinden periodiek met alle medewerkers plaats, waar nodig  
worden persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) worden verstrekt. LMRA-bijeenkomsten vinden,  
indien van toepassing, op de werklocatie direct voor de start plaats. Toezicht, monitoring en handhaving van 
het plan van aanpak zijn van essentieel belang om de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers te waarborgen. 
 

RL glas- & gevelonderhoud heeft een eigen opleiding en toont hiermee aan dat het opleiden en ontwikkelen  
van haar medewerkers een hoge prioriteit kent. 
 

RL glas- & gevelonderhoud analyseert (bijna-) ongevallen en verzuimregistraties.  
Audit deze analyses alsmede werkplek-inspectie resultaten ter voorkoming van letsels en  
arbeidsverzuim in de meest brede zin. 
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RL glas- & gevelonderhoud is een platte, flexibele, transparante organisatie met korte communicatielijnen. 
Deze opzet waarborgt de aandacht voor alle medewerkers. Maandelijks vindt er een persoonlijk gesprek plaats.  
“Directie is altijd bereikbaar en staat open voor mijn problemen, luistert naar wat ik wil zeggen en doet alle  
moeite mijn probleem op te lossen of mijn vraag te beantwoorden “merkt een van de medewerkers op.  
Het beleid werkt motiverend, medewerkers ervaren dit zeer positief, het ziekteverzuim is daardoor laag  
en heeft reeds geleid tot langdurige dienstverbanden. 
 
Elke nieuwe medewerker ontvangt bij indiensttreding het cao-boekje, het Personeelshandboek en wordt in  
het eerste overleg uitvoerig over de inhoud van het Personeelshandboek geïnformeerd. Gedurende  
de eerste werkzaamheden wordt de nieuwe medewerker begeleid door zeer ervaren medewerkers en  
ontvangt tevens uitleg over de actiepunten van Code. 
 
RL glas- & gevelonderhoud ontvangt met het gevoerde beleid weinig klachten.  Is er een 
klacht dan wordt deze klacht altijd met de klant en de medewerker besproken, hetgeen 
leidt tot minder klachten en behoudt van een goede relatie met de klant. Een klacht wordt 
waar mogelijk nog de zelfde dag opgelost. 
 
RL glas- & gevelonderhoud streeft ernaar om het milieu zo min mogelijk te belasten, dit 
blijkt onder meer uit een energiezuinig kantoor, een op CO2 gebaseerde mobiliteit en 
inkoop van duurzame productiemiddelen. 
 
 
Genoemde inspanningen hebben tot heden de volgende resultaten opgeleverd; 
 

� OSB Keurmerk 
� NEN-EN-ISO 9001: 2008 certificaat 
� NEN 4400-1: 2010 certificaat 
� VGM-beheerssysteemcertificaat VCA* 
� SBIB-registratie 
� Gemotiveerde en loyale medewerkers 
� Zeer tevreden klanten 
� Hechtere samenwerking met onze opdrachtgevers 
� Hogere kwaliteit in dienstverlening 
� Periodieke meting motivatie- en medewerkerstevredenheid 
� Periodieke meting Klanttevredenheid 
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Invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en aan  
Code Verantwoordelijk Marktgedrag zal ook in 2019 worden voortgezet. 
 

 
 
 

 
Den Haag, 15 mei 2019 
 
RL glas- & gevelonderhoud 
 
R. van der Rassel 
 

 
 
 
 


