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23 november 2020
Verzoek lidmaatschap Code Kamer

Geachte heer Blokland, beste Kees,
Op 9 juli 2020 ontving u het verzoek van SieV om toegelaten te worden tot de Code Kamer
Schoonmaak. Ik kreeg daarop netjes een reactie dat na uw vakantie een antwoord zou volgen. Dit
antwoord kwam niet en op 15 oktober ben ik zo vrij geweest een reminder te sturen. Ook dit werd
weer gevolgd met een reactie dat dit verzoek besproken zou worden in een vergadering van 12
november 2020.
Het is nu 22 november en tot op heden heb ik op geen enkele wijze reactie omtrent dit verzoek
mogen ontvangen!
Als branchevereniging heeft SieV zich het laatste jaar sterk gemaakt voor de Code en heeft dat ook
met verve uitgedragen en doet dat nog steeds. Telkens weer hebben wij onze leden verzocht
vrijwillig de Code te tekenen. In het SieV Keurmerk is het tekenen van de Code zelfs een verplichting
geworden.
Desondanks krijg ik geen enkele reactie en/of feedback op mijn verzoek tot toetreding van de Code
Kamer Schoonmaak. Ik vind dat op zijn minst teleurstellend en eigenlijk ook als ongepast. Ongeacht
het antwoord behoort een nette terugkoppeling bij een organisatie als de Code Kamer tot de normen
en waarden.
Dit consequente niet reageren vanuit de Code Kamer is dat ik mij oprecht afvraag waar wij dat aan te
danken hebben. Als bestuur hebben wij op een serieuze wijze ingezet op de waarde van de Code.
Ik ga dan ook het bestuur verzoeken zich te beraden over alles wat met de Code van doen heeft.
Want deze situatie is ook bekend bij onze leden en hoe kunnen wij nog op een serieuze wijze de
Code bij hen aanbevelen? Als er geen onderbouwde reactie komt voor 10 december dan zal ik
persoonlijk een motie inbrengen om het tekenen van de Code door SieV ter discussie te stellen.
U begrijpt dat de handelswijze die uw commissie nu volgt teleurstellend is en onprofessioneel
overkomt. Ik vind het zelf ook vervelend om op deze manier nogmaals een brief naar je te moeten
sturen, want het had niet zover hoeven komen.
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Nogmaals de toelating tot de Code Kamer Schoonmaak blijft voor het bestuur van SieV een
belangrijke vraag aangezien we de belangen van meer dan 250 leden in de schoonmaakbranche
vertegenwoordigen en daar moet series mee omgegaan worden. Wie er plaats neemt in de Code
Kamer is van latere zorg, dat ik hoop dat de deur opengezet wordt is nu eerste prioriteit.
Met heldere groet,

Maurice Rutgrink
Voorzitter MKB Branchevereniging SieV
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