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Geachte heer De Jonge, 
 
De verdere verspreiding van het coronavirus heeft geleid tot een forse toename van het aantal 
besmettingen, waardoor de druk op de reguliere zorg ook evenredig is toegenomen. Wij signaleren 
dat deze druk tegelijkertijd ook is toegenomen voor schoonmaak als vitaal proces in de cruciale 
beroepen. In dat verband vragen wij dringend uw aandacht voor de situatie rondom het testen en de 
schaarste in de testcapaciteit, waarover wij grote zorgen hebben voor onze schoonmakers. 
 
Op dit moment moeten schoonmakers die zich willen laten testen 4 tot 5 dagen wachten voordat ze 
het resultaat weten. Dat betekent dat ook mensen die geen COVID-19 blijken te hebben minimaal 5 
dagen niet kunnen werken; immers voor schoonmaakmedewerkers is thuiswerken geen optie. Los 
van de aanzienlijke kosten die dit verzuim voor de werkgever met zich meebrengt, wordt het voor 
planners steeds moeilijker om de bezetting rond te krijgen. Als de trend zich de komende weken 
voortzet, zal het beroep op de toch al fors belaste zorgverleners toenemen omdat er onvoldoende 
schoonmakers ingezet kunnen worden. 
 
Onze dienstverlening ten behoeve van de vitale processen is net als politie, ambulance en de zorg 
onderdeel van de kritische infrastructuur van Nederland. Wij steunen de noodzaak van de door de 
regering afgekondigde strengere maatregelen. Tegelijkertijd vragen wij het kabinet wel adequate 
maatregelen te nemen, zodat onze schoonmakers hun belangrijke werk kunnen blijven doen. 
 
Wij vragen u het volgende: 
 

1. Schoonmakers die werkzaam in de vitale processen op te nemen als categorie die 
gebruik kan maken van de voorrangsregeling bij de GGD voor de PCR-test. Dit omdat zij 
een cruciale functie in de samenleving vervullen en tijdens hun werk contact met mensen 
niet uit de weg kunnen gaan. Bovendien kunnen onze medewerkers vanwege de aard 
van de functie niet thuiswerken. 

2. Sneltests zo snel mogelijk, wellicht als pilot, beschikbaar stellen via werkgevers, dan wel 
de Arbodienst, voor onze medewerkers. 

3. Eenduidige advisering vanuit GGD bij bron- en contactonderzoek, zodat mensen uit 
categorie 3 niet het quarantaine-advies krijgen dat past bij categorieën 1 (huisgenoten) 
en 2 (overige nauwe contacten). Mensen uit categorie 3 (overige contacten) kunnen 
gewoon aan het werk als zij de RIVM-richtlijnen in acht nemen. 

4. Bij beschikbaar komen van sneltests kan ook de quarantaine-eis bij categorie 1 en 2 
aangepast worden. 

 
  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
t.a.v. de Minister, de heer H. de Jonge 
Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG 
 
 
E: ministerdejonge@minvws.nl 

Datum: 20 oktober 2020 
Nummer: OSB.BRI.9156f 
Bijlage:  - 
Onderwerp: Corona en testen 

schoonmakers 

mailto:ministerdejonge@minvws.nl


- 2 
 
 

Natuurlijk zijn wij te allen tijde bereid voor toelichting, 
 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
 
 
 
 
 
 

Piet Adema  
Voorzitter OSB 


