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Geachte heer Kuipers, 
  
Bij deze vragen wij uw dringende aandacht voor het feit dat door het hoge aantal  
COVID-19 besmettingen én de zeer lange wachttijden voor een PCR-test, het verzuim in 
de schoonmaakbranche is geëxplodeerd. De continuïteit van het cruciale werk door onze 
onmisbare schoonmakers voor een schoon en veilig Nederland, staat hierdoor onder 
druk. Als dit aanhoudt zijn we niet langer in staat om Nederland nog schoon te houden! 
Om dit een halt toe te roepen dringen we er bij u en het kabinet op aan om het 
quarantainebeleid zodanig aan te passen dat de dag van de positieve zelftest als 
startdatum geldt voor de verplichte zevendaagse quarantaine.  
 
Schoonmakers doen nu al uit voorzorg regelmatig een zelftest, ook al hebben ze geen 
klachten. Bij een positieve uitkomst moet nu nog worden gewacht op het resultaat van de 
PCR-test voordat de officiële zevendaagse quarantaine kan ingaan. Mede door de grote 
toeloop bij de teststraten kost dat enkele dagen met als gevolg dat 
schoonmaakpersoneel geregeld meer dan tien dagen thuis moeten blijven. Dit is een 
onhoudbare situatie die leidt tot een enorme schade voor de maatschappij en onze 
schoonmaakondernemers. 
Daarom vragen wij u dringend om niet langer een onderscheid te maken tussen de 
positieve uitslag van de zelftest en de PCR-test. Daarmee kan in alle gevallen de 
quarantaine van zeven dagen ingaan na de positieve uitslag van de zelftest en kunnen 
extreem veel onnodige verzuimdagen worden bespaard. 
 
Om het gebruik van zelftesten verder te stimuleren doen wij tegelijkertijd op u een beroep 
om deze zoveel mogelijk van overheidswege gratis beschikbaar te stellen. Dit past bij 
een testmaatschappij, waarin iedereen bij klachten zichzelf snel kan testen voordat hij 
aan het werk gaat. Dat is de enige weg om Nederland snel en verantwoord weer 
werkend te krijgen.  
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Omdat dit tot te hoge kosten kan leiden voor sommige Nederlanders, waaronder onze 
schoonmakers, roepen wij u en het kabinet op zo snel mogelijk gratis zelftesten 
beschikbaar te stellen. 
 
Ik roep u namens Schoonmakend Nederland en alle schoonmaakmedewerkers dringend 
op om zo spoedig mogelijk bovenstaande maatregelen te nemen om een schoon en 
veilig Nederland te borgen. 
 
Vanzelfsprekend ben ik graag bereid tot overleg en/of een nadere toelichting, 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 

Piet Adema 
Voorzitter Schoonmakend Nederland 
 
Mobiel: 06-15659601 


