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Geachte mevrouw Hamer, 

 

Graag vraag ik uw aandacht voor de schoonmaakbranche in Nederland. Een sector met 

volop kansen en mogelijkheden en waarin bevlogen ondernemers werken met hart voor 

hun zaak, voor hun medewerkers en voor de maatschappij. 

 

Onze sector biedt kansen en mogelijkheden voor mensen aan de basis van de 

arbeidsmark en is voor veel kwetsbare mensen vaak een eerste stap op deze 

arbeidsmarkt. Een eerste stap, waarbij zij kunnen rekenen op hulp en begeleiding vanuit 

hun werkgever. Inclusiviteit, duurzaamheid en medewerkers helpen het beste uit zichzelf 

te halen, zijn belangrijke uitgangspunten voor de ondernemers in de sector. Zij steunen 

hun medewerkers bijvoorbeeld om gezond en veilig te kunnen werken, met 

taalcursussen of met hulp bij schuldsanering. De schoonmaaksector is daardoor niet 

alleen belangrijk voor ondernemers en medewerkers, maar voor onze hele maatschappij. 

 

Onze ondernemers ondernemen in een cruciale sector. Dat is het afgelopen jaar meer 

helder geworden dan ooit. Schoon en hygiëne stonden en staan nog steeds centraal 

tijdens de corona-pandemie. Als er al iets goeds is voortgekomen uit deze crisis, is het 

dat het heeft laten zien dat schoonmaak meer is dan ‘ergens een doekje overheen 

halen.’ Het mag duidelijk zijn dat schoonmaak vakmanschap is, dat maatwerk van groot 

belang is en dat een specialistische aanpak vaak noodzakelijk is.  

Juist daarom is het van belang om onze ondernemers de kans te geven om te 

ondernemen. Wendbaarheid is hierbij bijvoorbeeld van belang. Wij zijn een sector met 

vele vaste contracten, maar we moeten ook wendbaar kunnen blijven om opdrachtgevers 

naar volle tevredenheid te kunnen blijven bedienen en ‘schoon’ te kunnen garanderen. 

 

Onze ondernemers willen ondernemen, maar durven soms bepaalde uitdagingen niet 

aan en kunnen daardoor niet altijd die kansen biedende ondernemer zijn. Denk 

bijvoorbeeld aan het proces rond en de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid. Dit 

brengt risico’s met zich mee en weegt zwaar in een zeer arbeidsintensieve sector. Stel 

dat dit risico wordt teruggebracht naar één jaar, dan biedt dit alweer meer perspectief. 

Het zijn slechts enkele voorbeelden van de kansen die wij, als brancheorganisatie, zien 

voor onze ondernemers én hun medewerkers.  



 

./. Meer van deze ondernemerskansen presenteren wij in het bij deze bief bijgevoegde 

document ‘De schoonmaak, een sector vol kansen en mogelijkheden’.  

 

We doen een dringende oproep aan het nieuwe kabinet om zich rekenschap te geven 

van het belang van onze sector en, rekening houdend met onze voorstellen, onze 

schoonmaakondernemers en hun schoonmaakmedewerkers ruim baan te geven voor 

een duurzame bijdrage aan onze maatschappij en onze economie.  

 

Mocht u vragen hebben of nader kennis willen maken met Schoonmakend Nederland 

en/of de schoonmaaksector, schroomt u dan niet om contact met mij op te nemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Piet Adema 

voorzitter Schoonmakend Nederland 

 

E:  piet.adema@schoonmakendnederland.nl 

M: +31 6 15 65 96 01 
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