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Geachte heer Duisenberg, 
 
Een week geleden deed OSB een dringende oproep aan overheidsinstanties om hun lopende 
contractverplichtingen met schoonmaakbedrijven na te komen. In het verlengde daarvan roept 
OSB nu ook uw organisaties, die hun inkomsten/subsidie blijven ontvangen van het rijk, daartoe 
op. 
 
Bij OSB komen veelvuldig geluiden binnen van schoonmaakondernemers dat opdrachtgevers 
uit de overheidssector of door de overheid gesubsidieerd, hun afspraken niet nakomen en zich 
door het coronavirus beroepen op overmacht. We constateren dat lopende contracten over het 
schoonhouden van de panden niet meer worden nagekomen of eenzijdig worden opgezegd.  
 
Dat geeft geen pas nu de overheid aan de ene kant komt met noodmaatregelen voor 
ondernemers zoals de NOW, maar aan de andere kant ondernemers op deze manier in de kou 
laat staan. De overheid en daaraan gelieerde organisaties zouden juist het goede voorbeeld 
moeten geven en wij roepen u op om samen met de schoonmaakondernemers te komen tot 
oplossingen.  
 
Schoonmaakwerk blijft altijd, ook wanneer er minder of geen werknemers aanwezig zijn. Zo kan 
periodieke schoonmaak bijvoorbeeld worden vervroegd, waardoor schoonmakers ook aan het 
werk kunnen blijven. Daarnaast is het ook goed mogelijk om afspraken te maken over 
factureren. Nogmaals het blijft volstrekt ongewenst dat door het niet nakomen van de 
contractverplichtingen door de overheid zelf, ondernemers een extra beroep moeten gaan doen 
op diezelfde overheid via de steunmaatregelen zoals de NOW. Dat is onnodig rondpompen van 
geld waar niemand bij is gebaat’. 
 
Wij roepen u daarom op om uw leden dringend te verzoeken om in overleg met 
schoonmaakbedrijven te komen tot passende oplossingen. Het is juist in deze crisistijd 
noodzakelijk dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen om in goed overleg de 
problemen aan te pakken waarmee we allen worden geconfronteerd. 
 
Te allen tijde bereid voor toelichting, 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Piet Adema 
Voorzitter OSB 
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