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Rendement uit het Contract

Hoe vertaal je als opdrachtgever en partnerleverancier de Code in de uitvoering van
het contract dat je samen bent aangegaan?
De codetraining geeft beide partijen een exclusieve en unieke
kans om samen nog eens heel goed te kijken hoe de inhoud van
het contract kan worden vertaald naar het welzijn van de
uitvoerende medewerkers. Zij zijn het die de gemaakte
afspraken moeten uitvoeren op de werkvloer. Is er voldoende
rekening gehouden met hun belangen en hun welzijn? Waar
liggen voor beide partijen de verbetermogelijkheden?
Om hieraan een belangrijke bijdrage te leveren heeft de
Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de Schoonmaak en
glazenwassersbranche besloten deze training te ontwikkelen.
De training bied een uitgelezen kans om, met behoud van
de essentie van de contractvoorwaarden, tot nieuw beleid te
komen, waarbij het welzijn en het belang van de medewerkers
nadrukkelijker de juiste en nodige aandacht krijgt.

Resultaat

1. Kennis van de exacte inhoud en doelstellingen van de Code;
2. Vertaalslag van de code en het contract naar en in de eigen
organisatie;
- Weten welke informatie uit de code en contract
gecommuniceerd moet worden (naar de werkvloer).
- Weten hoe de informatie naar alle betrokken partijen op de
juiste wijze wordt gecommuniceerd.
3. De gemaakte afspraken wordt op de juiste wijze uitgevoerd op
de werkvloer (sociale beleid);
4. De gemaakte afspraken worden op de juiste wijze bewaakt;
5. Er wordt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s)
uitgevoerd wat afgesproken is. Zowel de ‘harde’ als ‘zachte’
afspraken;
6. Borging van de gemaakte afspraken;
7. Respect en waardering tussen alle betrokken partijen.

Investering

€ 2.750,–
per groep (excl. BTW)

Groepsgrootte 6 -12 deelnemers

Duur & Data
2 dagdelen van 4 uur.
Lestijden en lesdagen in
overleg.
De training wordt verzorgd
op de locatie van de
opdrachtgever.

Aanmelden

info@ul-team.nl

Doelgroep
1.
2.
3.
4.

Inkoper en contractmanagers opdrachtgever;
Directie/management/contractbeheerder leveranciers;
Adviseur/makelaar van de intermediair;
Facilitaire managers/beheerders/rayonmanagers
opdrachtnemer- en gever;

Meer informatie
www.codeschoonmaak.nl/rendement
www.ul-team.nl/aanbod-trainingen/rendement-uit-het-contract

