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Zelfverklaring naleving Code verantwoordelijk Marktgedrag. 
Hierbij verklaart Antonisse Schoonmaak Service de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de 
schoonmaak- en glazenwasser branche in de organisatie volledig en vol overtuiging toe te passen.  

   Antonisse Schoonmaak Service hecht veel waarde aan het leveren van hoogwaardige dienstverlening, 
zoals afgesproken met onze opdrachtgevers als ook het verantwoord omgaan met mensen als kapitaal 
van de organisatie. 
 
1.Handelen bij aanbesteding en contractering. 
Antonisse Schoonmaak Service gaat geen overeenkomst aan met opdrachtgevers welke 
onvoldoende recht doen aan onze taak te handelen als goed werkgever. De geldende wet- en 
regelgeving, in het bijzonder de Arbeidstijdenwet, de wet Arbeid en Vreemdelingen en het CAO 
wordt geëerbiedigd. Offertes en overeenkomsten zijn transparant en gebaseerd op de CAO en de 
Gedragscode waarbij de Algemene Voorwaarden van de OSB van toepassing zijn. 
 
2.Sociaal beleid. 
Arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers achten wij zeer belangrijk. Al tijdens de offerte 
fase wordt rekening gehouden met de werkdruk. Gedurende het project wordt de werkdruk 
gemeten en indien noodzakelijk aangepast. De geldende CAO is voor ons bindend en zal altijd  
worden nageleefd. Indien zaken onduidelijk zijn wordt OSB geraadpleegd voor nadere uitleg. 
Alle medewerkers worden in de gelegenheid gesteld zich te ontwikkelen door middel van vakgerichte 
opleidingen. 
 
3. Algemene tevredenheid medewerkers 
Antonisse Schoonmaak Service houdt nauw mondeling contact met haar werknemers. 
De meningen en adviezen van de medewerkers worden meegewogen in besluitvorming. 
Sinds de invoering van de Code motiveren we de medewerkers nog meer om een opleiding te volgen. 
Eenmaal per jaar vindt een beoordelingsgesprek plaats. Bij elk ander gesprek met medewerkers op 
kantoor maken wij een gespreksverslag. Wij vinden het belangrijk om laagdrempelig te zijn voor 
onze medewerkers zodat zij het gevoel hebben dat ze alles met ons kunnen bespreken. 
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