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Geachte heer De Jonge, 
 
Namens sociale partners in de schoonmaak- en glazenwassersbranche spreken wij graag onze 
waardering uit voor de grote inspanningen van het kabinet voor een omvangrijke aanpak van de 
ingrijpende gevolgen van de uitbraak van COVID-19. De uitzonderlijke inzet daarbij van de 
zorgprofessionals, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, krijgt ook de waardering van dit 
kabinet in de vorm van een bonus voor zorgpersoneel van € 1.000 netto. 
 
In dat verband vragen wij uw aandacht voor de toepassing van de door uw Ministerie 
opgestelde handreiking ter ondersteuning van de zorgaanbieders die de bonusregeling gaan 
uitvoeren. Buiten kijf staat de cruciale rol van schoonmakers die actief hebben gewerkt aan het 
specifiek schoonmaken van (mogelijk) door COVID-19 besmette omgevingen. En het spreekt 
dan ook voor zich dat schoonmakers ook kunnen worden aangemerkt als zorgprofessionals die 
hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. 
 
In de handreiking wordt aangegeven dat om voor een bonus in aanmerking te komen, er sprake 
moet zijn van of een arbeidsovereenkomst tussen de zorgaanbieder en de zorgprofessional of 
inhuur van derden. In dat laatste geval zijn in ieder geval de uitzend- of payrollkracht en de 
zelfstandige inbegrepen. Wij begrijpen dat er hiermee ruimte is voor een ruimere toepassing, 
waardoor ook de situatie van schoonmaak op basis van een ingehuurde dienst (op basis van 
een contract tussen zorgaanbieder en schoonmaakbedrijf) hieronder zal vallen.  
Evenwel is deze situatie niet expliciet benoemd en dat zou o.i. tot ongewenste verwarring en/of 
meningsverschillen kunnen leiden bij de selectie van de zorgprofessionals die in aanmerking 
komen voor een bonus. Daarbij zijn wij afhankelijk van het oordeel van de zorgaanbieders.  
 
Het is daarom dat wij u vragen om in aanvulling c.q. toelichting op de handreiking te 
verduidelijken dat in de situatie van een ingehuurde schoonmaker c.q. schoonmaakdienst de 
regeling ook van toepassing is. Het voorkomt onduidelijkheden in de toepassing van de regeling 
en doet o.i. recht aan de waardering voor álle schoonmakers die hebben bijgedragen aan de 
strijd tegen COVID-19. 
 
Te allen tijde bereid voor toelichting, 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens sociale partners in de schoonmaak- en glazenwassersbranche 
 
 
 
 
 
Piet Adema Renate Bos Jan Kampherbeek 
Voorzitter OSB FNV Schoonmaak CNV Vakmensen 
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