
 

Geachte Relatie,        18 maart 2020 

Middels dit schrijven brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in de schoonmaakbranche 
inzake het Coronavirus. 

Onze ondernemersorganisatie OSB heeft verklaard dat de schoonmaak nu officieel onderdeel is van 
de cruciale beroepsgroepen. Er is een lijst van cruciale beroepsgroepen te vinden op de website van 
de rijksoverheid.   

Een citaat uit het schrijven (welke op onze website is te vinden) is deze lijst geeft een inzicht in de 
belangrijke beroepsgroepen die de samenleving draaiend houden. Dit houdt in dat medewerkers uit 
de schoonmaak welke een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie vervullen voor een van 
deze cruciale beroepsgroepen kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Indien dit nodig is 
om de werkzaamheden bij onze klanten uit te kunnen voeren kan men hier een beroep op doen. 

Dit betekent dat wij (onze medewerker(sters) de werkzaamheden uit kunnen blijven voeren en een 
zeer belangrijke rol spelen vooral in deze tijd.   

Wij als WEKKEBBM Schoonmaakdiensten danken u voor het vertrouwen, onze medewerkers hun 
werkzaamheden uit te laten voeren. Wij spreken (ook namens onze medewerker(sters) onze dank 
voor het vertrouwen in onze organisatie uit. 

Het meest belangrijke blijft van kracht, denk aan persoonlijke hygiëne, houdt afstand, groet elkaar 
door te knikken, en geef geen handen. Was je handen goed met zeep en spoel deze goed af, droog 
ze met voorkeur papieren handdoekjes. Hoest en nies in je elle boog. 

Onderstaand de verklaring van de OSB. 

Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag. 

WEKKEBBM Schoonmaakdiensten BV 

info@wekkebbm.nl   0164-252625  076-3030050  010- 2868666 
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Onderstaand de verklaring van de OSB. 

 

 

17 maart 2020 

Verklaring: schoonmaak is onderdeel van de cruciale beroepen 

De Rijksoverheid verklaart dat schoonmaak onderdeel is van de cruciale 

beroepsgroepen. Op haar website stelt de Rijksoverheid het volgende: 

“De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in 

de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met 

een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, 

beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun 

kinderen naar de noodopvang brengen.” 

 

De schoonmaaksector is daarmee dus wel degelijk een onmisbaar onderdeel van de 

vitale processen. Dit ondanks dat schoonmaak niet expliciet is toegevoegd aan de 

lijst van cruciale beroepen. De schoonmaaksector heeft een breed werkpakket als 

reguliere en specialistische reiniging -calamiteiten en re conditionering- in vitale 

sectoren als de 

zorg, vervoer, onderwijs, kinderopvang, voedingsmiddelenindustrie etc. 

Dit heeft tot gevolg dat: 

- Schoonmakers (ten minste 1 van de ouders in een vitaal beroep) recht hebben 

om zo nodig gebruik te maken van nood(kinder)opvang. Deze opvang moet 

beschikbaar zijn zodat de schoonmakers aan het werk kunnen blijven. 

- In geval van schaarste schoonmakers ook voorrang dienen te krijgen bij de 

beschikbaarstelling van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het 

coronavirus. 

 
Evenals Minister-President Rutte in zijn toespraak op 16 maart jl. roept OSB iedereen op 

om in deze tijd van crisis “ruimte en vertrouwen te geven aan al die mensen die onder 

hectische omstandigheden dag en nacht bezig zijn anderen te helpen en het virus onder 

controle te houden. Schoonmakers, verpleegkundigen en artsen in de ziekenhuizen en 

de ouderenzorg, huisartsen en GGD-medewerkers, politieagenten, ambulancepersoneel 

en alle andere hulpverleners.” 

Piet Adema, 

Voorzitter OSB 

1 Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-

vragenover-coronavirus-en-kinderopvang 

 

 


