
 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

t.a.v. de Minister, De heer H. de Jonge 

 

Verstuurd per e-mail: ministerdejonge@minvws.nl 

 

 

 

Datum: 1-12-2021 

Betreft: Reactie op voorstel tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen 

 

 

 

Geachte heer De Jonge, 

 

Naar aanleiding van het voorstel van de Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangs-

bewijzen vragen wij uw dringende aandacht voor de positie van onze cruciale medewerkers 

en bedrijven in de schoonmaakbranche. 

 

Schoon! Juist nu! 

Wij hadden al grote zorgen over verbreding van de inzet van het coronatoegangsbewijs 

(CTB) naar de werkplek. Echter, deze zorgen zijn nog groter als het gaat om toepassing van 

het CTB op onze medewerkers die werken op locaties van derden/opdrachtgevers.

Dit zal in onze sector, die al geraakt wordt door grote arbeidskrapte, leiden tot een enorm groot (grijs) 

verzuim. Dit is m.n. het gevolg van het feit dat in onze sector groepen met een lage vaccinatiegraad 

oververtegenwoordigd zijn. Dat wordt mede veroorzaakt door het multiculturele karakter van onze 

sector met groepen (arbeids)migranten waar argwaan en onbegrip overheerst in de richting van 

vaccinatie van overheidswege. Onze medewerkers kunnen niet anders dan werken op de locatie van 

derden/opdrachtgevers. Thuiswerken is voor onze medewerkers dus geen alternatief.  

Wij kunnen niet anders dan concluderen dat toepassing van het CTB door opdrachtgevers op onze 

schoonmakers ertoe leidt dat we Nederland niet meer schoon kunnen houden! En dat tijdens deze 

pandemie, waarin juist reiniging en hygiëne ervoor zorgen dat we het virus beheersbaar, en Nederland 

open kunnen houden. Dit is wat ons betreft een onverantwoorde en onaanvaardbare situatie. 

Schoonmaak is een cruciaal beroep. Onze schoonmakers moeten daarom zonder drempels de 

ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, scholen en universiteiten, kantoren en alle andere locaties 

kunnen betreden. 

 

Noodzakelijk dat schoonmaak onbelemmerd door kan gaan 

Het confronteert ons met grote problemen als onze medewerkers zich dagelijks moeten testen om aan 

het werk te kunnen. Dat is feitelijk een onmogelijke opgave die zal leiden tot meer verzuim en, als 

gevolg daarvan, een hogere werkdruk voor de gevaccineerde collega’s. Negatieve effecten die we in 

de huidige arbeidsmarktkrapte in de cruciale beroepen, waaronder ook de zorg, absoluut moeten 

voorkomen. Juist in deze periode van verder oplopende coronabesmettingen is het van noodzakelijk 

belang dat de cruciale beroepsgroep van schoonmakers zijn werk onbelemmerd kan blijven doen. 

 

Wij roepen u daarom dringend op om te bepleiten dat voor schoonmaak expliciet een uitzondering 

wordt gemaakt bij de inzet van het CTB. 
  



 

 

Overigens blijkt voor ons uit het wetsvoorstel onvoldoende duidelijk of het daadwerkelijk de bedoeling 

is om het mogelijk te maken dat het CTB wordt toegepast door derden/opdrachtgevers op onze 

medewerkers. Wij gaan ervan uit dat dat niet zo is aangezien de schoonmakers, ook al werken die op 

een locatie van derden, gebruikelijk een gezagsverhouding hebben met de eigen werkgever c.q. het 

schoonmaakbedrijf. 

 

Dat blijkt ook uitstekend werkbaar doordat in de praktijk in goed overleg met opdrachtgevers een 

prima werkvorm wordt gevonden om de veilige werkomgeving, ook zonder toepassing van het CTB, te 

kunnen garanderen. De schoonmaaksector beseft als geen ander dat veiligheidsmaatregelen in acht 

moeten worden genomen en spoort ook anderen daartoe als vanzelfsprekend aan. In de praktijk 

worden ook consequent hygiëneprotocollen gehanteerd in combinatie met handhaving van alle 

aangescherpte maatregelen (1,5 meter afstand, gebruik mondkapje). Tenslotte wordt er ook vaak 

gewerkt op tijden dat de bezetting bij opdrachtgevers laag is. 

 

Om discussies te voorkomen roepen wij u daarom op om bij de verbreding van het CTB expliciet 

duidelijk te maken dat, zoals hiervoor geschetst, schoonmakers daarvan zijn uitgezonderd op locaties 

van derden mits de gezagsverhouding met de eigen werkgever daarbij blijft bestaan. Het is wat ons 

betreft ook een terechte uitzondering voor cruciale beroepen, zoals de schoonmakers, die werkzaam 

zijn op locaties van derden/opdrachtgevers. Dat wordt zeer gewaardeerd! Niet alleen uit respect voor 

onze onmisbare medewerkers, maar ook in het belang van onze economie, en - last but not least - in 

het belang van een gezonde, goed functionerende samenleving. 

 

Campagne voor de schoonmaaksector 

We zijn ons ervan bewust dat een verhoging van de vaccinatiegraad belangrijk is om de pandemie te 

bedwingen. Het is daarom goed dat iedereen in Nederland, ongeacht afkomst of taal, toegang heeft 

tot de juiste informatie over vaccineren. Wij willen graag, samen met het ministerie en het RIVM 

werken aan een betere beschikbaarheid en bereikbaarheid van de informatie over vaccineren voor 

onze medewerkers. Om zo ervoor te zorgen dat onze medewerkers vrijwillig, en vol overtuiging 

kunnen kiezen voor vaccinatie. 

 

Compenserende maatregelen 

In onze sector hebben een paar sectoren in het bijzonder last van de maatregelen tegen corona. Na 

elke persconferentie zien deze ondernemers hun omzet verder kelderen. Het gaat hierbij vooral om 

schoonmaakbedrijven in de hotellerie, evenementensector en winkels/winkelcentra (leisure branche). 

Het is goed dat m.n. voor deze bedrijven de NOW wordt verlengd met een verlaagde drempel van 20 

procent. Wij zijn daar erg blij mee! Wij roepen u evenwel nu al op om m.n. voor deze bedrijven een 

ruimer, geruststellend, perspectief op compensatie te bieden via toepassing van de NOW in kwartaal 1 

2022. 

 

Coronamaatregelen en de schoonmaak 

Vanzelfsprekend hebben ook wij grote zorgen over de ontwikkeling van het coronavirus. En ook de 

werkdruk die dit met zich meebrengt voor cruciale sectoren als de zorg en de schoonmaak. We 

begrijpen en onderschrijven vanzelfsprekend dat er maatregelen moeten worden genomen. En we 

hebben diep respect voor de moeilijke keuzes waar het kabinet en de kamer steeds weer opnieuw 



 

voor staan. In een steeds meer polariserende samenleving. En we zijn als ondernemersorganisatie 

ook blij met de compensatie waar we steeds op kunnen rekenen.  

Dat neemt niet weg dat onze schoonmakers alle ruimte moeten behouden om hun nu zo belangrijke 

werk te kunnen doen. Daarbij past geen CTB. Doe dat onze sector, onze schoonmakers, onze 

ondernemers niet aan. 

 

Wij wensen u veel wijsheid en sterkte in het bestrijden van de Coronapandemie.  

 

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid tot een nadere toelichting en overleg. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Piet Adema 

Voorzitter Schoonmakend Nederland 

Mobiel: 06-15659601 


