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Beste leden van het College van Burgemeester en Wethouders, beste gemeenteraadsleden,
Kwalitatief inkopen, een eerlijke prijs en verantwoordelijk marktgedrag, waarbij aandacht is voor de
mensen die het werk gaan uitvoeren, met als doel een optimale uitkomst voor alle betrokkenen. Dat
begint al met het beleid dat organisaties formuleren voor het aanbesteden van diensten. Van de wijze
waarop dat georganiseerd is,
diensten worden geformuleerd tot en met een goed en actief toezicht op de uitvoering. Voor uw
gemeente liggen hier, naast uiteraard verantwoordelijkheid, ook kansen. De Code Verantwoordelijk
Marktgedrag biedt uitkomst. Wij lichten het toe.
Het belang
Waarom is het belangrijk om aan te sluiten bij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en deze te
volgen? Om de eenvoudige reden dat het u helpt om op een maatschappelijk verantwoorde manier
uw inkoop van diensten vorm te geven en te laten zien dat u oog heeft voor alle belangen, ook die van
medewerkers die in dienst van de dienstverlener en in opdracht van en voor de gemeente werkzaam
zijn.
Wie wij zijn
De Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag, kortweg CVM, is een kleine 10 jaar geleden
ontstaan op initiatief van een aantal grotere opdrachtgevers/aanbesteders van facilitaire diensten in
samenspraak met opdrachtnemers, vakorganisaties FNV en CNV, intermediairs en adviesbureaus op
het gebied van facilitaire diensten. Een uniek en duurzaam gebleken initiatief dat inmiddels door ruim
1600 organisaties, waaronder een aantal gemeenten, is ondertekend.
en wordt in belangrijke mate gefinancierd door de aangesloten
branches. De branches die wij vertegenwoordigen zijn de (contract-)catering, (project-)verhuizers,
beveiliging en schoonmaak.
Hoe werkt het?
U als gemeente ondertekent de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Daarmee geeft u het krachtige
signaal af zich te willen inzetten voor goed opdrachtgeverschap, kwaliteit van dienstverlening en oog
te hebben voor het sociaal beleid dat uw opdrachtnemers hanteren.

Ook geeft u daarmee uw commitment af voor de opvolging van de code. Uiteraard kunt u hierin van
ons ondersteuning verwachten. Een voorbeeld daarvan zijn de handreikingen die u kunt vinden op
onze website.
Velen gingen u al voor. Uw aanvraag voor ondertekening is heel eenvoudig; meld u bij ons aan voor
een online ondertekensessie. Een overzicht van onder meer de reeds aangesloten gemeenten vindt u
op onze website.
Het resultaat
Het aanbesteden van diensten en goed, sociaal opdrachtgeverschap kunnen niet zonder elkaar. De
code helpt u daarbij en draagt concreet bij aan een verbetering op dit gebied. Duurzaam en inclusief.
Uiteraard versterkt het ondertekenen van de code en het uitdragen van de code in uw aanbestedingen
ook uw imago als partij die daadwerkelijk oog heeft voor alle omstandigheden die bij het aanbesteden
van diensten komen kijken.
Aan u het verzoek om de Code Verantwoordelijk Marktgedrag te agenderen voor de eerstvolgende
raadsvergadering dan wel dit te bespreken in het college van B&W. Meer over de code is te vinden op
onze website. Ook kunt u altijd contact met ons opnemen via:
Geert van de Laar (voorzitter): gvdlaar@icloud.com of 06-51360860
Mirjam van der Molen (projectmanager): info@codevm.nl of 013 - 59 44 199
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