
SCHOONMAAK IS EEN BEROEP! 

 

Schoonmaak is een beroep! 

Dit is geen stelling die moet onderbouwd worden, maar een axioma! 

Verban de gedachte van de emmer en de dweil en de “vuiligheid” van een ander opkuisen. 

De sector wordt immers professioneel georganiseerd. 

Het zou anders niet mogelijk zijn om elke dag opnieuw tienduizenden werknemers hun woning te 

laten verlaten om bij een derde te werken, dus niet in onze eigen fabriek, maar bij onze klant. 

 

Stop met negatieve boodschappen over de schoonmaak. 

Al te vaak komen we op een negatieve wijze in het nieuws. 

Wij weten het ook wel : het probleem van de valse zelfstandigen en de bedrijven die op alle 

manieren trachten om de sociale wetgeving te omzeilen. 

Wij blijven deze praktijken met alle middelen bestrijden. 

Versta mij niet verkeerd! Enerzijds zijn wij blij dat de wanpraktijken worden gemeld, want het toont 

aan dat zij gecontroleerd worden, maar anderzijds komen alle positieve acties niet in beeld. 

 

Vandaag melden wij u een belangrijke positieve boodschap! 

Samen met onze sociale partners hebben wij inspanningen geleverd om dagschoonmaak te 

promoten.  

Opgelet! Wij hebben dit niet uitgevonden. 

De evolutie naar overdag schoonmaken is reeds meer dan tien jaar bezig en is ontstaan in de 

angelsaksische landen. 

Overdag schoonmaken geeft aanleiding tot meer “comfortabele” werktijden, minder ziekteverzuim 

en een beter sociaal contact op de werkvloer. 

Ik heb al vaak het woord “sensibiliseren” horen vallen. 

Welnu,  sensibiliseren is het ”werkwoord”! 

Samen kunnen wij onze opdrachtgevers sensibiliseren naar overdag schoonmaken. 

Natuurlijk zal dit niet mogelijk zijn in al onze activiteiten. 

Het kan voornamelijk gebeuren in de klassieke schoonmaak, of meer bepaald de kantoren. 

Cruciaal blijft echter de houding van de klant, waarbij zijn eigen personeel meer respect zal moeten 

tonen voor de schoonmakers. Het zijn geen “kaboutertjes” die voor of na de kantooruren verschijnen 

om alles op te ruimen. 

 

Tevens wil ik toch pleiten om de schoonmaakbedrijven de nodige flexibiliteit te gunnen om hun werk 

optimaal te kunnen uitvoeren. Tenslotte is de schoonmaak een belangrijke schakel in de facilitaire 

diensten en willen wij echt “au sérieux” genomen worden. 

Hopelijk zal de toekomstige regering, samen met de overheidsdiensten, hier nog meer aandacht aan 

besteden. 

De schoonmaak wil niet langer in de schaduw van de bouwsector staan! 

 

Het is evident dat de media in dit ganse verhaal een belangrijke rol spelen. 

Daarom vraag ik ook om de nodige aandacht te geven aan de vele, positieve acties die wij naar voren 

brengen. 

Alles kan ons helpen om de sector meer aanzien te geven, meer respect en waardering. 
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