
Dagschoonmaak ! Waarom ? 
 
De gevoerde actie in verband met dagschoonmaak is het resultaat van een lang overleg tussen de sociale 
partners. Van toeval is geen sprake aangezien deze werkwijze tegelijkertijd wordt geïntroduceerd door de 
syndicale en patronale organisaties. 
 
Waarom, da’s vrij eenvoudig – iedereen wint erbij, maar daarvan moeten we u nog overtuigen … 
U, de schoonmaakbedrijven, 
U, de bedrijven die beroep doen op de schoonmaakdiensten, 
U, de arbeidskrachten. 
 
Het gaat om het omgooien van de mentaliteit van een hele reeks spelers zodat deze ambitieuze uitdaging realiteit 
wordt. 
Het gaat om een ware evolutie, want vandaag de dag wordt de meerderheid van de schoonmaakprestaties op 
atypische tijdstippen uitgevoerd, ofwel vóór de bedrijfsmedewerkers toekomen, ofwel nadat deze alweer 
vertrokken zijn; ofwel voor 8 uur ‘s ochtends, ofwel na 18 uur. Deze flexibiliteit heeft tegelijkertijd gevolgen voor 
het sociale leven van de arbeidskrachten en voor hun gezondheid. Voor de ondernemingen betekent het dat 
werktijden georganiseerd moeten worden buiten de normale periodes. 
 
Daarom hebben we besloten samen campagne te voeren, om de mentaliteit van alle spelers te veranderen. 
 
Het personeel van de sector toelaten niet langer de onzichtbare persoon te zijn die de lokalen onderhoudt. 
Het personeel toelaten een sociaal leven te leiden rekening houdend met het gezin, maar ook met de 
mogelijkheden van het openbaar vervoer. 
Het personeel toelaten gezonder te leven door te werken op momenten afgestemd op de noden van het 
menselijk lichaam (minder ongevallen, minder vermoeidheid). 
Het personeel toelaten een langere loopbaan uit te bouwen. 
Maar ook … 
De bedrijven toelaten de factor werk beter te beheren dankzij opgewektere en aanzienlijk minder gestresseerde 
arbeidskrachten dankzij normale werkuren. 
De bedrijven toelaten hun kostenbeheer te optimaliseren, zijnde de energie- en bewakingskosten gelinkt aan 
langere openingsuren. 
 
Al deze redenen moeten de spelers uit de sector aanzetten om deel te nemen aan deze evolutie. Al deze 
inspanningen gaan immers toelaten om beter samen te werken en zo uiteindelijk ieders welzijn te vergroten.  
Daarom zullen we het project de komende jaren zeker verder ondersteunen. 
De eerste veranderingen hebben zich reeds ingezet en daar zijn we trots op. 
 
Hartelijk dank. 
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