
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
De werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbedrijven (OSB) en de 
vakbonden FNV en CNV zijn in gesprek om te komen tot een nieuwe CAO. De 
onderhandelingen verlopen op dit moment constructief, maar er is nog geen zicht op een 
akkoord. Wij willen u graag informeren over de achtergronden.  
 
OSB heeft eerder de CAO onderhandelingen opgeschort. Reden is de enorme dreiging voor de 
sector door de inbestedingsplannen van de Rijksoverheid, die nu ook dreigen te worden 
overgenomen door lokale overheden. Inbesteding kost de belastingbetaler miljoenen en biedt 
onze 150.000 schoonmakers een schijnzekerheid, waarbij verdere professionalisering van het 
schoonmaakvak en de branche wordt geblokkeerd. Daarnaast leidt het tot faillissementen bij 
vooral kleinere schoonmaakbedrijven en dus ook toenemende werkloosheid in onze sector. De 
sociale partners willen niet met ons optrekken tegen deze dreiging. Zelfs niet een onafhankelijk 
onderzoek starten. Het was voor ons daarom niet mogelijk om met partners aan de ene kant te 
praten over het nog beter inrichten van ons schoonmaakhuis, terwijl aan de andere kant werd 
toegelaten dat het fundament eronder wordt weggeslagen. Nu onze eigen lobby tegen 
inbesteding succesvol lijkt te zijn, was het opportuun om de CAO gesprekken te heropenen. 
Wat niet wegneemt dat wij zullen blijven strijden tegen deze dreiging.  
 
De schoonmaak- en glazenwassersbranche heeft de afgelopen jaren als jonge en innovatieve 
sector flinke stappen gemaakt. Met de introductie van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag 
werd niet alleen de negatieve prijsspiraal doorbroken, maar ook de betrokkenheid van u als 
opdrachtgever bij het schoonmaakwerk en de schoonmaakmedewerkers vergroot. En het 
OSB-Keurmerk legt de basis voor verdere borging van de kwaliteit en het professionalisme van 
het schoonmaak- en glazenwassersvak. 
 
De werkgevers willen graag met de vakorganisaties zoeken naar een gezamenlijke 
toekomstgerichte agenda, gericht op duurzame banen en het voortzetten van de 
baanbrekende positieve verbeteringen van de afgelopen jaren. Ondanks de crisis en de krimp 
in de markt is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in goede arbeidsvoorwaarden, arbeids- en 
marktomstandigheden.  
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OSB wil schoonmakers graag meer perspectief bieden en daarom onder meer aan de slag met 
het breder inzetten van schoonmakers in de facilitaire dienstverlening of daarbuiten. Deze multi 
inzetbaarheid zal in de toekomst leiden tot duurzamere banen en omvangrijkere contracten 
met de keuze voor meer uren werk. In een sector – waar ruim 70% parttime werkt - kiezen 
schoonmakers bewust voor het vak van schoonmaker. Daarom wordt verder geïnvesteerd in 
de professionalisering van het schoonmaakvak en ruimte om dit goed uit te oefenen, 
bijvoorbeeld door dagschoonmaak. De werkgevers zetten daarmee in op een duurzame 
toekomst met banen in plaats van een korte termijn loonsverhoging: baan voor loon.  
 
Daarin past niet de negatieve retoriek van vakbonden en politiek over de schoonmaakbranche. 
OSB roept hen daarom op daarmee te stoppen. Vakbondacties en de politieke symboliek 
helpen de schoonmakers niet en tonen geen enkel respect voor de enorme positieve 
verbeteringen van de afgelopen jaren. Een totaal onrealistische looneis van 11-15% (zoals die 
er nu ligt van FNV) maakt alle inspanningen kapot en leidt niet tot een duurzame toekomst van 
de branche en de schoonmakers. Juist de schoonmaakbranche investeert in 
professionalisering van het vak, kennis en kunde en streeft naar baanzekerheid. 
 
Voor de volledigheid zetten wij de belangrijkste arbeidsvoorwaarden voor u op een rij: 
 

• Ruim 80% van de schoonmakers heeft een vast arbeidscontract. 
• Door 6,75% loonsverhoging in de laatste jaren is het basisloon in de schoonmaak nu 

120% van het minimumloon. Daarmee verdient een schoonmaker meer dan 
bijvoorbeeld medewerkers in de catering-, supermarkt- of thuiszorgbranche.  

• Aan het eind van het jaar is er een eindejaarsuitkering van 1,6%  
• Opbouwen van pensioen in een eigen pensioenfonds.  
• Schoonmakers krijgen bij ziekteverzuim na 8 uur 2 jaar lang 100% salaris doorbetaald 

in tegenstelling tot veel andere branches.  
• Er is werkzekerheid die is vastgelegd in de contractwisselingsparagraaf in de cao. 

Hierdoor behouden schoonmaakmedewerkers hun baan bij contractovername van een 
ander schoonmaakbedrijf.  

• De schoonmaak- en glazenwassersbranche biedt naast eigen vakopleidingen een 
cursus Nederlandse Taal. Bijna de helft van de schoonmakers is van niet-Nederlandse 
afkomst, veel meer dan elders in het Nederlandse bedrijfsleven. Een belangrijke 
voorwaarde voor meedoen in de samenleving en verdere ontwikkeling is het beheersen 
van de Nederlandse Taal.  

• Verder biedt de branche een prima baan voor lager opgeleiden en 
doorgroeimogelijkheden op alle niveaus, naar specialistische en leidinggevende 
posities.  

 
OSB blijft streven naar duurzamere banen en verdere professionalisering van het 
schoonmaakvak en borgt de door u gewenste kwaliteit met het OSB-Keurmerk.  
 
Mocht u vragen hebben over de schoonmaakbranche, de CAO-onderhandelingen en 
gerelateerde thema’s, neem dan contact op met OSB via telefoonnummer (073) 648 38 50, 
info@osb.nl of www.osb.nl. Ook uw leverancier van schoonmaakwerkzaamheden zal u graag 
te woord staan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans Simons Rob Bongenaar  
Voorzitter Directeur 
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