
Nieuwe cao  
SchooNmaak
9,5% erbij en 1 mei vrij
Laat je stem horen!



‘1 mei vrij’ was een van de vijf speerpunten 
waarmee het Schoonmakersparlement 

mij en de onderhandelingsdelegatie 
op pad heeft gestuurd. En volgens mij 
hebben we op bijna alle punten mooie 
afspraken kunnen maken. Ondersteund 
door de acties in het land tijdens de 
onderhandelingen. We hebben er uit-
gesleept wat er in zat. Afspraken over 
respect in de cao, over hoe schoon-

makers en leidinggevenden goed 
met elkaar omgaan en samen 

kunnen werken. Afspraken 
over hoe we gezond ons 
pensioen kunnen halen. 
En gewoon geld erbij. Nee, 
geen 5%, maar wel voor het 

eerst sinds jaren een loons-
verhoging per 1 januari. Niet pas 

in april, maar gewoon deze maand al 
geld erbij. En een flink hogere einde-
jaarbeloning. En die is structureel, dus 
elk jaar weer.

We hadden hogere toeslagen voor de 
hotels willen hebben. En meer behoud van 

boven-cao afspraken bij contractwisseling. Ook zouden 
veel schoonmakers graag meer vrije dagen willen. 
Maar ik sta voor dit resultaat. En die andere dingen? 
Die gaan we op de panden afdwingen en bij de volgen-
de cao. Want we hebben laten zien dat we samen sterk 
zijn. Nooit meer onzichtbaar! Wij gaan door!

Khadija Tahiri
President FNV Schoonmaak

Trotse schoonmakers,

Het is ons gelukt: we hebben 1 mei vrij! De cao 
Schoonmaak is de eerste cao in Nederland waar weer 
in staat dat werkers op de Dag van de Arbeid een  
vrije dag krijgen om hun strijd en successen te vier-
en. Schoonmakers lopen met die afspraak voorop.  
Ik ben daar heel trots op.

de afspraken

de mogelijkheden om eerder 
gedeeltelijk met pensioen te 
gaan. 
En we gaan samen met de OSB 
optrekken om schoonmaakwerk 
bij de politiek erkend te krijgen 
als zwaar beroep.

In 2,5 jaar krijgen alle schoon-
makers er 7,5% loon bij:
    
    2%     per 1 januari 2019
    1%     per 1 juli 2019
    1%     per 1 januari 2020
    2%     per 1 juli 2020
    1,5% per 1 juni 2021

Bovendien hebben we een 
hogere eindejaarbeloning 
afgesproken, die netto uitge-
keerd wordt als je reiskosten 
hebt gemaakt:
 
    2,85% in 2019
    3,2%    in 2020
    4,2%    in 2021 
 
De eindejaarbeloning gaat dus 
met 2% omhoog.

Wel gaat per 1 januari 2021 
de pensioenpremie voor de 
schoonmakers omhoog: van 
10,3 naar 10,7%. 
De nieuwe cao loopt van  
1 januari 2019 tot en met 30 
juni 2021.

In 2019 gaan we een rege-
ling maken waarbij oudere 
schoonmakers minder kunnen 
gaan werken. Ze leveren dan 
een klein deel van hun salaris 
in, maar houden hun pensioe-
nopbouw. Ook kijken we naar 

Gezond naar pensioen

9,5% loon erbij



- We hebben afgesproken dat 
er viermaal per jaar werkover-
leg moet zijn. En ook welke 
onderwerpen daarbij aan de 
orde moeten komen, zoals af-
spraken met de opdrachtgever, 
de werkdruk, of goede ideeën 
van schoonmakers om het werk 
beter te maken.

- Er komt meer aandacht voor 
veilig en gezond werken, zowel 
lichamelijk als geestelijk. Ver-
trouwenspersonen moeten goed 
opgeleid zijn en iedere schoon-
maker moet weten wie  
de vertrouwenspersoon is.
- Waarschuwingsbrieven mogen 
alleen maar verstuurd worden 
als eerst met de schoonmaker 
gesproken is over haar of zijn 
kant van het verhaal. Hoor- en  
wederhoor, dus.
- Als er een vacature is voor 
schoonmaakwerk, wordt die 
eerst voor de huidige schoon-
makers opengesteld, voordat 
er iemand van buiten wordt 
gezocht. 

We hebben jarenlang gestreden 
voor respect. Daar hebben we 
nu ook afspraken over gemaakt 
in de cao.
- Iedere schoonmaker heeft 
ieder jaar recht op een gesprek 
over het werk, de werkdruk en 
je persoonlijke ontwikkeling en 
opleiding

Een cao met respect!

Alle schoonmakers krijgen op 1 
mei vrij. Wie dat niet wil, kan vrij 
krijgen op zijn verjaardag. Deze 
afspraak geldt vanaf 2020.

1 mei vrij



aantrekkelijk om schoonmakers 
lang als uitzendkracht te laten 
werken.

We hebben echter wel de perio-
de van uitzendwerk + tijdelijke 
contracten verlengd. Die was 
18 maanden en wordt nu 24 
maanden. Daarmee is dat gelijk-
getrokken met schoonmakers 
met tijdelijke contracten.

Onder de oude cao konden 
uitzendkrachten steeds voor 3 
maanden weggestuurd worden, 
waarna ze dan weer een jaar 
konden werken als uitzend-
kracht. Zo kregen ze nooit 
recht op een (vast) contract. 
De periode van 3 maanden 
hebben we nu verlengd naar 
6 maanden. Daarmee wordt 
het voor werkgevers minder 

Geen draaideur meer voor uitzendkrachten

90% in plaats van 100% loon 
te mogen betalen. Ook gaat 
de commissie meer dossiers 
bekijken en daarover adviezen 
geven aan de werkgever. De 
bedoeling is dat het uiteindelijk 
niet meer nodig is zo’n commis-
sie te hebben.

willen weten of zij geschikt 
zijn als leidinggevende in de 
schoonmaak.
- De Nederlandse les blijft 
doorgaan.
- Reiskosten naar de Arbodienst 
worden vergoed.
- Er is €900.000,- beschikbaar 
voor een scholingsfonds voor 
andere functies dan in de 
schoonmaak.

je dat minstens 1,5 jaar hebt. 
En ook andere afspraken die 
gelden op het pand gaan mee 
over naar de nieuwe werkgever, 
zoals vergoeding voor koffie 
of kleding. Als die afspraken al 
minstens een 0,5 jaar oud zijn. 
Het geldt niet als de nieuwe 
werkgever een eigen regeling 
heeft die even goed is.

Bij veel werkgevers is het ziek-
teverzuimbeleid nog niet op 
orde. Daarom hebben we ervoor 
gezorgd dat de commissie Ziek-
teverzuim blijft bestaan. Die 
moet beoordelen of de werk-
gever na 1 jaar genoeg gedaan 
heeft om de zieke schoonmaker 

- Iedere schoonmaker die dat 
wil, krijgt een cao-boekje.
- De eindejaarsbeloning wordt 
uitgekeerd vóór 15 december.
- We gaan opnieuw pilots 
doen: over gezond roosteren, 
verbreding van de functie en 
versterking van werknemers.
- Eind juni 2021 zijn er 2000 
leidinggevenden opgeleid.
- Er komt een test of meeloop-
stage voor schoonmakers die 

De voorlichting bij contractwis-
seling wordt verbeterd. Er 
wordt een filmpje over gemaakt 
en het is een onderwerp bij het 
werkoverleg. De termijn om het 
contract van de nieuwe werkge-
ver te bekijken is verlengd van 
5 naar 7 werkdagen.
Daarnaast gaan je rechten mee 
naar de nieuwe werkgever. Het 
gaat om recht op reiskosten als 

Ziekteverzuim

Contractwisseling

andere afspraken



Brahim Benabdellah  
Parlementslid  
werkt bij Hago Rail Services
“Vanaf 2009 ben ik begonnen als FNV- 
kaderlid. Ik vind dit het beste cao-akkoord 
tot nu toe. In de beginjaren moesten we 
lang staken om tot goede afspraken te 
komen en dat kostte ons veel geld. Als ik 
vier weken staakte, dan kostte mij dat in 
verhouding de hele loonsverhoging die wij 
hadden afgesproken. Wij schoonmakers 
laten steeds zien dat we actiebereid zijn 
en hebben tijdens deze onderhandelingen 
de druk opgevoerd met allerlei acties. 
Daarmee hebben we respect afgedwongen 
bij de schoonmaakbazen en hebben wij nu 
7,5% gekregen voor 2,5 jaar met goede 
afspraken over de verhoging van de ein-
dejaarbeloning en een extra vrije dag voor 
alle schoonmakers. En de eerste loonsver-
hoging is meteen vanaf 1 januari 2019! 
Dat heb ik nog in geen enkele eerdere cao 
meegemaakt.”

Andjenie Bahadoersing 
actief lid in Den Haag 
werkte tot voor kort bij ISS
“Ik sta achter mijn collega’s die de on-
derhandelingen hebben bijgewoond en 
hebben gestreden voor ons allemaal. Toch 
ben ik best wel kritisch over dit akkoord. 
We vroegen 5% loonsverhoging en we 
kregen uiteindelijk 3%. De eindejaarbelo-
ning gaat wel van 2,2% naar 4,2%, met 2% 
omhoog dus, en daar hadden we ook om 
gevraagd. Maar ik had liever gezien dat we 
meer loonsverhoging hadden gekregen en 
dan eerder in het jaar. Want kosten stijgen 
en de afgesproken loonsverhoging weegt 
daar niet tegenop, het is niet in verhou-
ding. Ik ben nog niet heel erg lang actief bij 
de bond, maar ik vind dat we de volgende 
cao-periode met nog meer mensen zicht-
baar moeten zijn, zodat we dan nog meer 
het verschil kunnen maken.”

Abdel Zarbouh  
Regeringslid en aanwezig bij de 
cao-onderhandelingen  
werkt bij GOM
“Ik stem voor het akkoord. Als schoonma-
kers schrijven we geschiedenis dat we de 
Dag van de Arbeid op 1 mei vrij krijgen. 
Daarmee kunnen we samen sterk staan en 
groter groeien als vakbond en zijn we een 
inspiratie voor alle werkenden. En er zijn 
veel concrete afspraken gemaakt over res-
pect, over hoe de bazen met ons moeten 
omgaan. Dit is een mooie overwinning voor 
ons allen. Dat we dit voor elkaar hebben 
gekregen, daar ben ik echt trots op!”

Laat je stem horen!
De regering en het parlement van schoonmakers zijn positief.  
Nu mogen alle leden van FNV Schoonmaak stemmen over het resultaat. 
We willen graag weten wat je vindt van het resultaat. Ga naar  
www.schoongenoeg.nu. Daar kan je je stem uitbrengen. Daarvoor heb 
je je lidmaatschapsnummer nodig. Houd dat bij de hand als je gaat 
stemmen. Je vindt je lidmaatschapsnummer op je FNV-ledenpas.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk 
schoonmakers hun stem uitbrengen.  
Ook als je op 22 december bij de bijeen-
komst in Utrecht bent geweest of op een 
andere plek je mening hebt laten horen, 
vragen we je om ook via de site officieel je 
stem uit te brengen.  
 

Stemmen kan vanaf maandag 21 januari 
12:00 uur tot maandag 11 februari 12.00 
uur.
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