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OSB Inzicht

Geachte informateur,

Allereerst, de OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten) wenst u veel
succestoe bij het smeden van een nieuwe coalitie. Ter ondersteuning bij dit proces willen wij u
en de onderhandelende partijen graag de maatschappelijke waarde van de schoonmaaksector
onder de aandacht brengen.
Want schoonmaakbedrijven zijn bij uitstek ondernemingen met een sociaal profiel.
Uitgerekend de schoonmaak biedt mensen een laagdrempelige opstap naar de arbeidsmarkt
en is daarmee voor velen dé poort naar een vaste baan. Zo heeft inmiddels driekwart van alle
schoonmakers in Nederland een contract voor onbepaalde tijd. Dit perspectief lonkt ook voor
meer kwetsbare groepen die vanwege hun achtergrond, arbeidsverleden of beperkingen een
afstand tot de arbeidsmarkt opgelopen hebben.
Ook zonder startkwalificatie en met beperkte kennis van het Nederlands kunnen mensen een
baan hebben in de schoonmaakbranche. De schoonmaak-cao voorziet in een verplichte
basisvakopleiding en mogelijkheden om andere (vak)opleidingen te volgen.
De schoonmaker zelf wordt in onze branche relatief goed betaald. In vergelijking met
vergelijkbare sectoren kent de schoonmaakbranche gunstige primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden. De schoonmaker of glazenwasser verdient meer dan bijvoorbeeld een
thuiszorghulp of een catering- of horecamedewerker.
In onze branche zijn veel mensen vanuit de Participatiewet aan het werk:
rechtstreeks in dienst bij een schoonmaakbedrijf of via detachering. Bij inbesteding door
gemeenten kunnen deze mensen hun baan verliezen, en komen er per saldo geen extra
participatiebanen bij. Bovendien leert de ervaring dat gemeenten bij inbesteding van
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schoonmaak duurder uit zijn, zo kunnen de kosten voor schoonmaak tot wel bijna 60% hoger
uitvallen.
Wij nodigen u van harte uit om met de actieve schoonmaakbedrijven in gesprek te gaan om
invulling te geven aan een gezamenlijke inzet op de participatiewet. Uiteraard zijn wij graag
vanuit OSB bereid tot een persoonlijke toelichting indien daar behoefte toe is.
Met vriendelijke groet,

Hanny van den Berg
Directeur OSB
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