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Wordt overeengekomen wat volgt 
 
Verbintenissen van de Vlaamse Regering  
 
 
Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe in het kader van voorliggende overeenkomst 
tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 een maximale toelage van 
196.000,00 EUR uit te betalen aan Opleidingscentrum van de Schoonmaak vzw (Nerviërslaan 117, 1040 
Brussel; ondernemingsnummer: 0442 265 164, BE93 0012 2871 5467) ter financiering van 1 VTE 
sectorconsulent. 
 
Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van voorliggende 
overeenkomst, door: 

1. het organiseren van ad hoc- overleg met de sociale partners, op vraag van de sectoren; 

2. het organiseren van klankbordvergaderingen waarbij knelpunten worden besproken en 
desgevallend beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd, op vraag van de sectoren; 

3. het organiseren van intervisiemomenten met vertegenwoordigers van de sector, die 
fungeren als doorgeefluik van informatie. 

 
Verbintenissen van de sector 
 
 
Artikel 3. De schoonmaaksector verbindt zich ertoe om, op basis van het door de VESOC-partners 
goedgekeurde, inhoudelijke kader voor de sectorconvenants 2018-2019, een sectorale visie te 
ontwikkelen en vanuit deze visie prioriteiten te bepalen en er doelgerichte acties aan te koppelen. 
De sectorspecifieke maatregelen geformuleerd in dit convenant zijn verbintenissen die betrekking 
hebben op het ondersteunen en uitvoeren van: 

- de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt;  

- een competentiebeleid, waaronder leven lang leren; 

- het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, vermeld in het decreet van 8 mei 
2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. 

 
Artikel 4. De sector verbindt er zich toe de werkingssubsidie uitsluitend aan te wenden ter 
uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen. Hiertoe worden effectief 1 VTE- sectorconsulenten 
ingezet. Zij zijn tewerkgesteld in een paritair beheerde organisatie en werken onder paritair 
toezicht. Ze zijn belast met het geheel van coördinerende, rapporterende en ondersteunende taken 
ter uitvoering van het sectorconvenant.  

De loon- en werkingskosten van deze sectorconsulenten komen in aanmerking als subsidiabele 
kosten voor zover zij betrekking hebben op de uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen en 
voor zover ze uitgevoerd worden binnen de looptijd van het sectorconvenant. Bij ziekte of ongeval 
van de sectorconsulent komt de periode van arbeidsongeschiktheid die door het gewaarborgd loon 
wordt vergoed in aanmerking voor de subsidie. De subsidie wordt in mindering gebracht wanneer 
de werkgever de afwezige sectorconsulent niet vervangt na afloop van de periode die is gedekt door 
het gewaarborgde loon. Periodes van tijdskrediet, loopbaanonderbreking of moederschapsverlof 
komen niet in aanmerking voor financiering, tenzij wordt aangetoond dat de functie van de 
sectorconsulent(e) tijdelijk tijdens zijn of haar afwezigheid door een vervang(st)er afdoende wordt 
uitgeoefend.  
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De maximale werkingssubsidie wordt toegekend voor de inzet van 1 VTE op jaarbasis. Indien de 
sectorconsulent tijdens zijn of haar afwezigheid niet afdoende vervangen wordt voor het 
continueren van de inspanningen in het kader van het sectorconvenant, vermindert de maximale 
werkingssubsidie. De werkingssubsidie wordt dan berekend per consulent per dag van de looptijd. 
Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop geen/te weinig consulenten 
tewerk gesteld waren en in mindering gebracht. 
 
De sector zal de naam van de sectorconsulenten aan het departement Werk en Sociale Economie 
bezorgen en wijzigingen melden.  
 
 
Artikel 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten laatste 
op 30 september 2018 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2020 een eindrapport aan 
het departement Werk en Sociale Economie. Het voortgangs- en eindrapport omvatten:  

- de rapportering over de verschillende initiatieven ter realisering van het actieplan; 

- de toetsing van de realisaties aan de resultaatsindicatoren en de doelstellingen vermeld in 
het sectorconvenant; 

- de verantwoording van de aanwending van de ontvangen subsidiebedragen (enkel voor het 
eindrapport). 

 
Op basis van de voortgang en de rapportering op 30 september 2018 zullen de acties uit dit 
convenants bijgestuurd worden voor de resterende periode van dit convenant. 
 
Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt tijdig aan de sector het modelformulier inzake 
de rapportering. 
 
De sector werkt vanuit volgende sectorale visie aan de uitvoering van de prioriteiten en acties van 
dit sectorconvenant: 
 
Richtlijnen: 
De sectorale visie dient:  

• te vertrekken van een omgevingsanalyse (de sector in cijfers en trends) waar een analyse op vlak 
van diversiteit en KMO-aandeel deel van uitmaken;  

• oog te hebben voor toekomstige uitdagingen in de sector en de daarbij veranderende 
competentienoden en de hieraan gekoppelde, noodzakelijke, engagementen (de uitgevoerde 
VLAMT-projecten kunnen hier o.a. inzichten verschaffen); 

• vanuit de omgevingsanalyse te komen tot een sterkte-zwakte analyse met daaraan gekoppeld de 
uitdagingen mbt de sectorale arbeidsmarkt op korte en lange termijn (mbt instroom, 
doorstroom, uitstroom, diversiteit,…). De omgevingsanalyse wordt hierbij ruim opgevat. Ook de 
effecten van economische transformaties en trends op de sectorale arbeidsmarkt dienen 
meegenomen  te worden; 

• waar mogelijk intersectorale aanknopingspunten of aanknopingspunten met clusters aan te 
geven 

• bijzondere aandacht te spenderen aan de 7 thema’s (of ruimer 3 decretale thema’s) en aan te 
geven welke rol de sector hierin zal opnemen, welke uitdagingen zich binnen deze thema’s 
voordoen. De sector spreekt zich uit over hoe men zal trachten werk te maken van de 
geschetste uitdagingen. 
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Sectorvisie sector schoonmaak pc 121 

 

 

1. VISIE 

 

• Inleiding 

De sector schoonmaak is een gevestigde waarde in ons economisch systeem en niet meer 

weg te denken uit onze samenleving.  

In het Vlaams Gewest zijn er een groot aantal schoonmaakondernemingen, gaande van zeer 

kleine ondernemingen met minder dan 1 werknemer tot zeer grote ondernemingen die meer 

dan 1000 werknemers tellen.  

In de loop van 2016 werkten er 27.702 schoonmaakwerknemers, woonachtig in het Vlaams 

Gewest, in de schoonmaaksector.  

In het Decreet zijn er drie decretale thema’s opgenomen die verder in de prioriteiten van het 

sectorconvenant worden uitgewerkt en die aan de kern van onze visie liggen. Deze decretale 

thema’s zij: 

1. De aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt 

2. Competentiebeleid  

3. Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 

De sociale partners wensen dat de sector zich verder kan ontwikkelen in de brede zin van 

het woord en wil haar werkgevers ondersteunen in het voeren van een optimaal 

(personeels)beleid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inzetten op werkbaar werk 

zijn dan ook de fundamenten van deze visie. Een modern en duurzaam HR-beleid, 

aangepast aan de eigenheid van de sector en de hedendaagse realiteit, is de inzet van deze 

langetermijnvisie. 

2. SECTORALE EIGENHEID 

 

• Overzicht sector 121  
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Deze versie van het convenant wordt voorgelegd op de RVB van het Opleidingscentrum 

van de Schoonmaak op 15 november 2017. Dit document dient als basis om de 

onderhandeling met de Vlaamse overheid naar een finaal document aan te vatten. 

 

Noot : de sector van de dienstencheques en de sector van de professionele schoonmaak zijn 

2 afzonderlijke entiteiten. Het profiel van de werknemers en de taken die zij uitvoeren zijn 

verschillend en dus niet vanzelfsprekend vergelijkbaar.  

We dienen deze 2 sectoren te beschouwen als duidelijke afgebakende sectoren, elk met hun 

eigenheid zoals 

• DC > 90% vrouwen <> PS < 60% vrouwen 

• DC-minimumprestatie 3u per klant <> PS-minimumprestatie 1u in de klassieke 

schoonmaak 

• Betere verloning en sociale omkadering 

• Verschil in schoonmaaktechnieken en schoonmaakmateriaal 

• … 

 

Onderstaande cijfergegevens geven meer duidelijkheid omtrent de schoonmaaksector. 

 

2.1.Tewerkstellingscijfers 1 

 

2.1.1. Geografische spreiding 

 

Onderstaande grafiek geeft de geografische spreiding van werknemers in PC 121 volgens 

woonplaats weer. De meeste werknemers zijn woonachtig in de provincie Antwerpen en 

Brussel hoofdstad. Vlaanderen heeft meer werknemers dan Wallonië. 

                                                 
1 De cijfers refereren naar de periode juli 2015 – juni 2016. 

Opleidingscentrum 

van de schoonmaak 
Sociaal Fonds 2de 

pensioenpijlerfonds 
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2.1.2. Verhouding man - vrouw 

 

Wanneer we naar de verhouding tussen mannen en 

vrouwen gaan kijken, stellen we vast dat meer dan 4 op 

10 werknemers in de schoonmaaksector mannelijk zijn. 

Dit is een verhouding die de meesten niet zouden 

verwachten …  
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Vlaanderen 

 

Wallonië 

 

Brussel 

 

Man Vrouw 

 

Man Vrouw 

 

Man Vrouw 

West-

Vlaanderen 1484 2387 Henegouwen 1639 2590 

 

5952 4706 

Oost-

Vlaanderen 2442 3950 Namen 451 956 

 

    

Antwerpen 4837 5489 Luxemburg 102 305 

 

    

Limburg 1258 2654 Luik 1561 3921 

 

    

Vlaams-Brabant 1548 1653 Waals-Brabant 352 290 

 

    

Subtotaal 11569 16133 Subtotaal 4105 6501 Subtotaal 5952 4706 

 

42% 58% 

 

39% 61% 

 

56% 44% 

 

Op basis van bovenstaande cijfers merken we ook regionale verschillen op.  In Wallonië en 

Vlaanderen zien we iets meer vrouwen aan de slag dan mannen. In Brussel daarentegen zijn 

meer mannen (56%) vertegenwoordigd. 

 

2.1.3. Tewerkstelling volgens activiteit 

We zouden kunnen veronderstellen dat de relatief hoge mannelijke tewerkstellingsgraad zijn 

oorsprong vindt in de diverse schoonmaakactiviteiten. Daarom geven we onderstaande 

grafiek weer waarbij de tewerkstelling 

verdeeld is over volgende activiteiten: 

Ter info 2:  

• Klassieke schoonmaak: 

schoonmaken van kantoren, 

laboratoria, scholen, winkels, … 

• Ruitenwasserij: schoonmaken van 

ruiten, koepels, reclamepanelen… 

• Milieu: deur aan deur ophalen van 

huishoudelijk en selectief afval, 

ledigen en reinigen van riolen, 

septische putten, reservoirs, … 

• Industriële reiniging: reinigen, 

onderhouden en behandelen van 

leidingen, tunnels, schepen, 

industriële installaties, … 

• Car wash: personeel tewerkgesteld 

in car wash ondernemingen. 

In het luik industriële reiniging, milieu en ruitenwasserij zijn hoofdzakelijk mannen aan de 

slag, maar de kwantiteit aan werknemers in deze schoonmaaktakken is onvoldoende om te 

beweren dat hier de reden te vinden is voor de tewerkstelling van 41% mannen in de 

schoonmaaksector. 

                                                 
2 Cao van 11 juni 2009 betreffende de classificatie 

88%

6%
4%

2%

0,17%

Tewerkstelling volgens activiteit

Klassieke

schoonmaak

Ruitenwasserij

Milieu

Industriële
reiniging

Car wash
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2.1.4. Tewerkstelling volgens dagprestatie 

 

 

 

Bovenstaande grafiek geeft de tewerkstelling weer gebaseerd op het aantal gepresteerde 

uren per dag. De grafiek toont duidelijk aan dat het vooral vrouwen zijn die deeltijds 

werken. Vanaf een prestatie van minstens 6u/dag zijn het vooral mannen die schoonmaken 

(57% mannen <> 14% vrouwen). Wanneer we het aantal voltijdse werknemers bekijken, 

zien we dat 22% van de mannen voltijds schoonmaakt tegenover slechts 1% vrouwelijke 

schoonmaaksters. 

 

2.2. Werkgevers: veel KMO’s 

 

Onderstaand taartdiagram geeft de verdeling van het aantal schoonmaakondernemingen op 

Belgisch niveau weer volgens het aantal tewerkstelde schoonmakers. 

We merken hierbij op dat 89% ondernemingen zijn met minder dan 20 arbeiders, 

vooral kleine KMO’s dus. 
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62%

27%

9%

2% 0% 0%

Aantal schoonmaakbedrijven

<  5

5 - < 20

20 - < 100

100 - < 500

500 - < 1000

> 1000

 

Aantal Arbeiders 

Aantal 

schoonmaakbedrijven 

Totaal aantal 

arbeiders 

<  5  1407 2088 

5 - < 20 608 5553 

20 - < 100 202 7852 

100 - < 500 33 7187 

500 - < 1000 4 2525 

> 1000 7 23973 

 

2261 49178 

 

2.3. Functieclassificatie 

 

In het PC 121 wordt het loon vastgelegd op basis het soort werk dat wordt verricht (m.a.w. 

een werknemer van 50 jaar verdient hetzelfde loon als een werknemer van 25 jaar indien zij 

dezelfde schoonmaaktaken verrichten. De uitgebreide omschrijving en inhoud van de 

classificatie kunnen we terugvinden in de CAO van 11 juni 2009. 

 

Enkele Voorbeelden 

CAT OMSCHRIJVING CAT OMSCHRIJVING 

1A Gewone schoonmaak 4 Ruitenwasserij 

1B Meer dan 50% sanaitair 5 Vaklui 

2A Schoonmaak met halfzware inspanning 6 Car Wash 

3A Ophalen huishoudelijk afval 8 Industriële reiniging 
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2.4. Leeftijd 

 

-20
0%

20-24
7%

25-29
11%

30-34
13%

35-39
14%

40-44
15%

45-49
15%

50-54
13%

55-59
8%

60-64
3%

65-69
1%

70-79
0%

Leeftijd werknemers in PC 121

 

Bovenstaand taartdiagram geeft aan dat 55% van de werknemers in het PC 121 ouder is 

dan 40 jaar (25% is ouder dan 50 jaar). De schoonmaaksector biedt kansen aan oudere 

werknemers en apprecieert hun werkervaring. Hierbij aansluitend merken we de sectorale 

aandacht op voor thema’s als ergonomie alsmede de relevantie van werkbaar werk. 

 

2.5. Diversiteit 
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In de schoonmaaksector werken 153 verschillende nationaliteiten, een zeer belangrijk 

gegeven inzake diversiteit, taal en geletterdheid. Zowel in het kader van veiligheid, als in 

het geven van instructies, vorming en opleiding, communicatie op de werkvloer, … zal dit 

een zeer belangrijke aandachtspunt voor de schoonmaaksector inhouden. 

 

2.6. Bestaand opleidingsaanbod in de sector 

 

Er bestaat reeds vandaag een uitgebreid opleidingsaanbod voor werknemers en 

werkzoekenden, alsmede een outplacementbegeleiding georganiseerd door en voor het OCS. 

Meer info beschikbaar via de website van het Opleidingscentrum van de schoonmaak 

www.ocs-cfn.be

http://www.ocs-cfn.be/
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2.7. VDAB-cijfers 

 

2.7.1. Vacatures 

Onderstaande tabel geeft cijfermateriaal weer voor 2015 

ontvangen vervuld annul openstaand ontvangen vervuld annul openstaand ontvangen vervuld annul openstaand

DD1810 Industrieel reiniger 81 20 76 5 609 279 339 91 690 299 415 96

DD3910 Medewerker hygiëne en ongediertebestrijding 7 1 9 0 27 23 7 0 34 24 16 0

DD3920 Milieuwerker 15 5 10 1 56 33 25 3 71 38 35 4

DD5110 Leidinggevende schoonmaak 12 2 11 1 110 49 46 25 122 51 57 26

DD5920 Schoonmaker van ruimten en lokalen 245 51 178 31 4405 2760 1636 429 4650 2811 1814 460

DD5930 Ruitenwasser 10 0 8 1 136 87 55 13 146 87 63 14

TOTAAL 370 79 292 39 5343 3231 2108 561 5713 3310 2400 600

Vacartures via en beheerd door VDAB TotaalVacatures via werving -en selectiekantoren

 

 

Er wordt contact opgenomen met VDAB om ook cijfers 2014 en 2013 om zo de evolutie 

van de voorgaande jaren mee in overweging te nemen. 

 

2.7.2.  Opleidingen 

2.7.2.1. Werkzoekenden  

In 2015 werden in Vlaanderen 1314 werkzoekenden opgeleid. Ten opzichte van 2013 

zien we een toename van 48% bij de georganiseerde opleidingen voor werkzoekenden. 

In 2016 leidde VDAB 1129 werkzoekenden op. T.o.v. 2015 is dat een daling van 14%. 

Van de 1129 werkzoekenden is er een uitstroom van 56,6% naar werk.  
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1.314 85 6,5% 38 2,9% 2 0,2% 599 45,6% 630 47,9% 22 1,7% 87 6,6% 475 36,1% 984 74,9%  

 

Bovenstaande diagram geeft weer de verdeling van de kansengroepen weer binnen de 

1314 werkzoekenden die in 2015 een opleiding met betrekking tot de schoonmaaksector 

hebben gevolgd. Het detail van de verdeling voor 2016 kan u hieronder terugvinden. 

 

Aantal opgeleide werkzoekenden 

  2013 2014  2015 2016 

TOT 884 1.060 1.314 1129 

VDAB 847 998 1.258 1129 

DERDE 37 62 56 / 
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VDAB ISM DERDE TOTAAL 125 4,80% 81,60% 56,80% 4,80% 
503000: Professionele 

schoonmaaktechnieken 67 4,48% 94,03% 59,70% 5,97% 
E16019: Professionele 

schoonmaaktechieken 23 8,70% 56,52% 60,87% 0,00% 
E20092: Professionele 

schoonmaker  Man / Vrouw 12 8,33% 33,33% 58,33% 8,33% 

E21109: Schoonmaker in de zorg 13 0,00% 92,31% 46,15% 7,69% 
E22805: Professionele 

schoonmaaktechnieken 10 0,00% 100,00% 40,00% 0,00% 

VDAB TOTAAL 856 6,89% 41,36% 55,14% 9,11% 
503000: Professionele 

schoonmaaktechnieken 856 6,89% 41,36% 55,14% 9,11% 

Eindtotaal 981 6,62% 46,49% 55,35% 8,56% 

            
Oriënterende 
schoonmaakmodule           

            

E23811: 
Schoonmaakbad 148 3,38% 83,78% 66,89% 10,81% 

 

2.7.2.2. Werknemers  

 

Opleidingen VDAB voor werknemers 

Professionele schoonmaaktechnieken Aantal werknemers Jaar 

 509 2016 

 

389 2015 

 

544 2014 

 

608 2013 

 

Wanneer we het aantal werknemersopleidingen bekijken die georganiseerd werden door 

VDAB zien na een daling met 44% in de periode 2013-2015 opnieuw een stijging met 

31%. Dit betekent dat opnieuw meer werkgevers een beroep deden op VDAB inzake het 

opleiden van hun personeel. 
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2.7.3. IBO 

 

3. TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN VOOR DE SECTOR 

 

De sociale partners wensen in de toekomst alle beschikbare middelen te gebruiken om 

het beroep van schoonmaker te bestendige en verder te verbeteren. Zij zijn zich bewust 

van het feit dat de functie een grote maatschappelijke waarde heeft, maar weinig 

maatschappelijke erkenning. In deze optie zetten we verder in op het versterken van het 

imago van de sector en het beroep. Competentieontwikkeling, instroom-retentie-

uitstroom, werkbaar werk en evenredige arbeidsdeelname en diversiteit zijn toekomstige 

uitdagingen waarvoor de sector zich wenst te engageren. Deze voornoemde prioriteiten 

vormen de sectorale rode draad doorheen de verschillende beleidsthema’s. 

• Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 

 

De schoonmaaksector heeft ondanks haar onaantrekkelijk imago nog steeds een groot 

aantal troeven die het de moeite waard maken om zowel voor de werknemers, 

werkgevers en hun klanten op een duurzame wijze te blijven investeren in het menselijk 

Aantal van 
CONTRACT SITUATIE 

PROVINCIE_contract 
1. In 

opleiding 
2. Ongunstige 

stopzetting 
3. Gunstige 
stopzetting 

4. 
Uitgevoerd Eindtotaal 

1. Provincie 
Antwerpen 41 28 9 67 145 

2. Regionale Dienst 
Brussel 1 1 1 15 18 

3. Provincie Vlaams-
Brabant 3 2 0 4 9 

4. Provincie West-
Vlaanderen 6 9 0 15 30 

5. Provincie Oost-
Vlaanderen 53 39 8 88 188 

6. Provincie Limburg 12 16 3 39 70 

Eindtotaal 2016 116 95 21 228 460 

Eindtotaal 2015 121 71 18 126 336 

Eindtotaal 2014 79 51 8 85 223 

Eindtotaal 2013 82 50 8 84 224 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

TOENAME 

105 % 
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kapitaal. De sector wenst in de toekomst alle beschikbare middelen te gebruiken om het 

beroep van schoonmaker te bestendigen en te professionaliseren.  

 

Hiervoor wil de sector nog meer investeren in het vormingsaanbod zodat de instroom in 

de sector verhoogt. Bijzondere aandacht gaat naar de doelgroepen (bv. jongeren, 

werkzoekenden, laaggeschoolden, allochtonen, …). De sector zal eerst een inventaris van 

de bestaande vormingen opstellen en statistieken verzamelen om na te gaan of de 

doelgroepen voldoende bereikt en begeleid worden. 

 

Om deze visie te implementeren, is het van belang dat de sector een netwerk van 

samenwerkingsverbanden uitbouwt. Het is immers bij deze partners dat hij relevante info 

zal kunnen verzamelen om zijn visie ter zake nog meer te verfijnen.  

 

Naar de toekomst toe zal prioriteit gegeven moeten worden aan het integreren van de 

schoonmaaksector in het nieuwe concept van duaal leren. 

 

Op basis van deze info zal de sector kunnen bepalen welke toekomstige acties nodig zijn 

voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en voor een grotere 

instroom in de sector. 

 

• Compententiebeleid 

 

Het uitoefenen van een functie in de schoonmaaksector vergt heel wat competenties die 

verder moeten ontwikkeld worden. De sector wil een sectoraal vormingsaanbod op poten 

zetten om de competenties van de werkzoekenden, werknemers en ondernemingen 

verder te versterken. 

 

In de schoonmaaksector werken 153 verschillende nationaliteiten. Dit is een zeer 

belangrijk gegeven inzake diversiteit, taal en geletterdheid. Een van de eerste en 

moeilijkste hinderpalen voor een grote groep van werknemers in de sector bij het verder 

ontwikkelen van competenties is echter de taalbarrière. Zij hebben vaak niet de 

mogelijkheid om naast hun job als schoonmaker taallessen te volgen, terwijl vooruitgang 

op dit vlak hen bijzonder zou versterken, zowel in hun job als op de arbeidsmarkt. 

Daarom wil de sector in eerste instantie inspanningen leveren op het vlak van 

geletterdheid door de opleidingsbehoeften voor geletterdheid in kaart te brengen. Om op 

die behoeften in te spelen, zal de sector in eerste instantie een folder ontwikkelen om zo 

werkgevers uit de sector te sensibiliseren en te motiveren om samen met VDAB 

cursussen Nederlands op de werkvloer te organiseren. 

 

Uitstroom is, naast instroom, een van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. 

Enerzijds raakt een deel van de vacatures niet ingevuld, anderzijds dreigt voor een grote 

groep werknemers een vervroegde uitstroom uit de sector omwille van de combinatie 

belastend werk en ouderdom. 55% van de werknemers in de sector is immers ouder dan 

40 jaar. In eerste instantie is het belangrijk om te weten waarom werknemers 

uitstromen, om daarna doelgerichte acties op te zetten. Daarom zullen de sociale 

partners, samen met externe partners, de oorzaken van uitstroom in kaart brengen en 

een retentiebeleid uitvoeren binnen de schoonmaaksector. 

 

De sociale partners zijn er zich van bewust dat instroom bemoeilijkt wordt door het 

slechte imago van de sector en dat uitstroom bevorderd wordt vanaf een bepaalde 

leeftijd door het fysiek zware werk, wat ook op die twee luiken in de toekomst een 

invloed zal hebben.  
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• Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 

Het werknemerspubliek in de schoonmaaksector is zeer divers qua nationaliteit, taal en 

geletterdheid, opleidingsniveau, cultuur,…. We willen deze diversiteit omarmen én 

ondersteunen. De sector heeft trouwens al een reeks tools ontwikkeld die rekening 

houden met deze enorme diversiteit.   

 

Het is duidelijk dat op het vlak van communicatie en integratie van zowel etnisch-

culturele minderheden als mensen met een arbeidshandicap nog heel wat werk kan 

verricht worden. Daar kan het Opleidingscentrum van de Schoonmaak (OCS), samen met 

andere partners zeker nog in groeien de komende jaren.  

 

De sector investeert reeds via zijn competentiebeleid in een betere geletterdheid van 

allochtonen. De sector wil een meer doorgedreven diversiteitsbeleid uitwerken en een 

instroomtraject voor nieuwe werknemers invoeren.  

 

Om beter rekening te houden met de diversiteitsfactor zal de sector bijzondere aandacht 

schenken aan diversiteit en niet-discriminatie in zijn vormingsaanbod. Het is van belang 

dat de meest kwetsbaren vormingskansen krijgen. Het opleidingsplan zal hier dan ook  

mee rekening houden. De sector heeft al een bepaalde expertise qua diversiteit en niet-

discriminatie. Er zullen een aantal good practices naar voren geschoven worden.  

 

• Werkbaar werk 

 

Werken in de schoonmaaksector is per definitie fysiek belastende arbeid. Er zijn al tal 

van onderzoeken uitgevoerd naar de zwaarte van het werk, de impact van repetitieve 

handelingen op het musculo-skeletale stelsel (MSA) en meer specifieke risicofactoren. 

Daarenboven zit de sector met een omgekeerde leeftijdspiramide. 

 

Door de crisis zijn de commerciële gevolgen binnen het klantenbestand duidelijk 

voelbaar. Vanzelfsprekend heeft dit directe gevolgen op de manier van werken en op de 

tewerkstelling. Meer nog, de concurrentie tussen schoonmaakbedrijven op commercieel 

vlak legt de lat voor, en dus de druk op de werknemers en werkgevers steeds hoger. 

 

Werkbaar werk beperkt zich echter niet alleen tot fysieke belasting. Enkele specifieke 

eigenschappen van de sector (werken op afgelegen werven, weinig contact met collega’s, 

taalproblematiek en laaggeletterdheid) en tendensen op de arbeidsmarkt en in de 

arbeidsorganisatie (digitalisering en automatisering, groeiende competentievereisten) 

maken dat de lat voor werknemers vaak te hoog ligt. 

 

De aandacht om het werk in de sector vooral ‘werkbaar’ te houden, steekt daarbij de kop 

op. OCS en partners moeten zeker de nodige aandacht besteden aan factoren als 

emotionele belasting, stijgende werkdruk, … Zowel op het vlak van de organisatie van 

het werk, de ondersteuning van leidinggevenden als de ondersteuning van werknemers. 

 

Het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid, het opvangen van de gevolgen van een 

vergrijzend personeelsbestand en de krapte op de arbeidsmarkt, het langer en beter 

werken, het doorstromen van ervaren personeel en de algehele competentieversterking 

en talentontwikkeling van werknemers kan men namelijk niet los van elkaar zien. 

Werkbaar werk hoort thuis onder alle voornoemde beleidsthema’s en komt bijgevolg 

terug op verschillende niveaus. Het situeert zich zowel bij instroom, doorstroom, 

retentie, uitstroom van werknemers als bij (het omgaan met en hoogte van de) 

werkdruk, taakvariatie, opleiding en levenskwaliteit binnen (en buiten) de onderneming. 
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De sector wenst zich uitdrukkelijk te engageren voor het ondersteunen en creëren van 

werkbaar werk in alle geledingen binnen het (individuele) schoonmaakbedrijf en de 

(hele) sector. De sector zal als eerste stap een analyse opstellen die een oplijsting maakt 

van wat de werkbaarheid voor werknemers beperkt. 

 

• Besluit 

 

Het Opleidingscentrum van de Schoonmaak en haar partners willen en kunnen een 

belangrijke rol spelen in het realiseren van verandering op de werkvloer. 

Niet alle tendensen zijn echter ook vertaalbaar in prioriteiten en acties waar het OCS het 

voortouw in moet/kan nemen. In de geschetste prioriteiten en acties, opgesteld in 

consensus met de sociale partners, wordt dit duidelijk. 

De hieronder geschetste omgevingsanalyse en prioriteitsbepaling kwam tot stand na een 

uitgebreid consultatieproces in de maanden oktober 2015 - november 2017 waarbij 

voor de schoonmaaksector de sociale partners meermaals geconsulteerd werden.  

 

 

 
Vanuit de geschetste sectorale visie en vanuit de sectorspecifieke uitdagingen waar de sector op 
korte en langere termijn voor staat, maakt de sector werk van het aanpakken van de volgende 
prioriteiten:  
 
Richtlijnen: 
Hier vermeldt u welke prioriteiten de sector definieert. Hou hierbij rekening met het volgende:  

• Inhoudelijk moet er rekening gehouden worden met de 3 decretale kapstokken. Daarnaast zijn de 
inzet op duaal leren en werken, de aandacht voor competenties van de toekomst en het 
tegengaan van discriminatie binnen elke sectorconvenant verplichte thema’s om rond te 
werken (dit kan zowel op actieniveau als op prioriteitenniveau worden opgenomen). Van 
sectoren die niet op duaal leren en werken kunnen inzetten, verwachten we versterkte 
aandacht naar stages en leerwerkplekken. 

• Op één of meerdere prioriteiten uit de convenant moet een diversiteitsmonitoring uitgevoerd 
worden die zowel de beoogde kwantitatieve als kwalitatieve effecten oplijst en verduidelijkt 
langs welke weg deze zullen gerealiseerd worden (zichtbaar maken van actie m.b.t. diversiteit). 

 
 
 

• PRIORITEIT 1 : GEKWALIFICEERDE INSTROOM IN DE SECTOR 

BEVORDEREN 

• PRIORITEIT 2 : HET HOOFD BIEDEN AAN DE TAALPROBLEMATIEK, DIE 

HET VOOR HET ANDERSTALIGE WERKNEMERSPUBLIEK MOEILIJK MAAKT 

OM AAN DE HOGE COMPETENTIEVEREISTEN TE VOLDOEN 

• PRIORITEIT 3 : OORZAKEN UITSTROOM EN RETENTIEBELEID IN KAART 

BRENGEN 

• PRIORITEIT 4 : DE DIVERSITEIT IN DE SECTOR WAARBORGEN VIA 

NIEUWE INSTROOM EN EEN AANGEPAST VORMINGSAANBOD 

• PRIORITEIT 5 : PARTNERSCHAPPEN ONTWIKKELEN EN WERKEN AAN 

DUAAL LEREN 

• PRIORITEIT 6 : WERK MAKEN VAN WERKBAAR WERK IN DE 

SCHOONMAAKSECTOR 
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PRIORITEIT 1 

Gekwalificeerde instroom in de sector 
bevorderen 

 

Motivatie  
We stellen vast in onze omgevingsanalyse dat ruim een aanzienlijk deel van de 
vacatures niet wordt ingevuld in de sector, waarvan de overgrote meerderheid in 
de klassieke schoonmaak. We merken ook op dat 55% van de werknemers in de 

sector ouder is dan 40 jaar, en 25% ouder is dan 50 jaar. In combinatie met de 
hoge competentievereisten en de belastende aard van het werk, vormt dit een 

risico voor vervroegde uitstroom uit de sector. 

De functie van schoonmaker heeft een grote maatschappelijke waarde, maar 
geniet in verhouding weinig maatschappelijke erkenning. Het imago van de 

functie staat ook niet in verhouding met het vereiste competentieprofiel. De 
sociale partners wensen in te zetten op het bestendigen en professionaliseren 

van het beroep. Dit moet ook zijn impact hebben op het imago van de sector en 
van het beroep, zodat ze aantrekkelijker worden voor jongeren en andere 
potentiële werknemers. 

Schoonmaakbedrijven geven tenslotte zelf aan dat het moeilijk is om geschikt of 
gekwalificeerd personeel te vinden. De functie van schoonmaker behoort al jaren 

tot de lijst van de knelpuntberoepen in Vlaanderen. Er bestaat momenteel ook 
geen specifieke onderwijsrichting die toeleidt naar het beroep. Dit maakt een 
concrete samenwerking met het onderwijsveld moeilijk. 

 

Acties  
De sector engageert zich om de volgende concrete actie op te zetten om werk te 

maken van de gekozen prioriteiten: 

 

Actie 1: Screenen van bestaande opleidingen die toeleiden naar of voorbereiden 

op het schoonmaakberoep en cijfermatig nagaan of doelgroepen zoals 
gedefinieerd door de VDAB (cfr. Punt 2.7.2.1.) voldoende bereikt en begeleid 

worden. 
 

Omschrijving 
 

• We brengen de bestaande opleidingen in kaart en beschrijven de 

benuttingsgraad gedetailleerd en per regio. 
• We onderzoeken of er behoefte is naar uitbreiding van een bepaald 

opleidingsaanbod naar andere regionale centra. 
• In het VDAB-competentiecentrum van Antwerpen is er in het kader van 

een proefproject een specifieke opleiding ontwikkeld voor laaggeschoolde 

en allochtone doelgroepen. In navolging hiervan onderzoeken we of deze 
opleiding ook kan uitgerold worden naar andere doelgroepen (bv. 

anderstaligen, jongeren, migranten, …) en andere centra, met eventuele 
uitbreiding van de VDAB-opleidingscapaciteit. 

• Belangrijke partners in dit onderzoek zijn de VDAB, het OCS en de sociale 

partners. 
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Resultaatsindicator 
 

Een rapport van het onderzoek naar het huidige opleidingsaanbod van de VDAB, 
de aangeboden opleidingen vanuit het onderwijs en de uitbreidingsmogelijkheden 
wordt opgesteld en voorgelegd voor goedkeuring aan de raad van beheer van 

het OCS. 
 

Timing: 2018-2019. 

 
Betrokken partners: VDAB, Departement Onderwijs en Vorming en OCS. 

 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng 

 
- Instroom in kaart brengen en objectiveren, met diversiteitsmonitor  
- Instroom bevorderen 
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PRIORITEIT 2 

Het hoofd bieden aan de 
taalproblematiek, die het voor het 

anderstalige werknemerspubliek 
moeilijk maakt om aan de hoge 

competentievereisten te voldoen 
 
 

Motivatie  
Het uitoefenen van een functie in de schoonmaaksector vergt heel wat 
basiscompetenties, die in de loop van de loopbaan verder ontwikkeld worden. 
Sowieso is er nog geen voldoende ontwikkeld sectoraal vormingsaanbod om aan 

de behoeften bij werkzoekenden, werknemers en ondernemingen te voldoen. 
Een van de eerste en moeilijkste hinderpalen voor een grote groep van 

werknemers in de sector bij het verder ontwikkelen van competenties is echter 
de taalbarrière. De sector stelt mensen van 153 verschillende nationaliteiten 
tewerk. Het betreft ook vaak een vrij laaggeletterd, kortgeschoold of kansarm 

publiek. Zij hebben vaak niet de mogelijkheid om naast hun job als schoonmaker 
taallessen te volgen, terwijl vooruitgang op dit vlak hen bijzonder zou 

versterken, zowel in hun job als op de arbeidsmarkt. 

 

We schatten in dat de begeleiding en opleiding van anderstalige werknemers met 

verschillende intensiteit zal gebeuren naargelang de grootte en ter beschikking 
zijnde middelen van de onderneming. Het is een uitdaging om de 

schoonmaakbedrijven te stimuleren tot een grotere benutting van het bestaande 
vormingsaanbod.  Hiervoor moeten we specifiek oog hebben voor kmo’s. 

 

 

Acties  
De sector engageert zich om de volgende concrete actie op te zetten om werk te 

maken van de gekozen prioriteiten: 

 

Actie 1: Uitwerken van een sectoraal plan om de geletterdheid van de 

werknemers in de sector te verbeteren. 

 

Omschrijving 

• We brengen de opleidingsnoden voor geletterdheid in kaart. Dit kan middels een 

bevraging van verschillende actoren in het werkveld en in samenwerking met 

gespecialiseerde partners (bv. Centrum voor Basiseducatie). 

• We gaan na welke maatgerichte opleidingen ter beschikking gesteld kunnen 

worden in de sector. 

• We tekenen enkele pistes uit die het aantrekkelijk maken voor werkgevers om te 

werken aan een structureel aanbod Nederlands op de Werkvloer. 
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• We ontwerpen op basis van deze voorbereidende analyseoefening een folder die 

de bestaande opleiding Nederlands op de Werkvloer van de VDAB toelicht en 

actief promoot ten aanzien van werkgevers. 

 

Resultaatsindicator 

Er is een folder die de bestaande opleiding Nederlands op de Werkvloer van de VDAB 

toelicht en actief promoot ten aanzien van werkgevers. 

 

Timing: 2018-2025. 

Betrokken partners: VDAB, OCS, Huis van het Nederlands, Centra voor Basiseducatie en 

anderen. 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng 

- Opleidingsnoden voor geletterdheid in kaart brengen; 

- Op zoek gaan naar maatgerichte opleidingen; 

- Promoten van opleidingen Nederlands op de werkvloer; 

- Verder promoten van Plan&clean werkinstructiekaarten met pictogrammen. 
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PRIORITEIT 3 

Oorzaken uitstroom en retentiebeleid in 
kaart brengen 

 

Motivatie  
Naast gekwalificeerde instroom is uitstroom, of liever: het voorkomen van 
vervroegde uitstroom, één van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. 
Enerzijds raakt 10% van de vacatures niet ingevuld, anderzijds dreigt voor een 

grote groep werknemers een vervroegde uitstroom uit de sector omwille van de 
combinatie belastend werk en ouderdom. 55% van de werknemers in de sector 

is immers ouder dan 40 jaar. 

 

Het is in eerste instantie belangrijk om te weten waarom werknemers 

uitstromen. In tweede instantie kunnen we aan de conclusies van dit onderzoek 
doelgerichte acties koppelen om deze uitstroom te verminderen of voorkomen. 

 

Acties  
De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk 
te maken van de gekozen prioriteiten: 

 

Actie 1: Redenen van uitstroom in kaart brengen 

Omschrijving 

• Het OCS brengt op basis van de beschikbare gegevens in kaart wie de sector heeft 

verlaten. 

• We analyseren het profiel van deze werknemers en organiseren een bevraging om 

de redenen van uitstroom te achterhalen. 

• We volgen de discussie inzake retentiebeleid (vb. omtrent werkbaar werk) mee op 

op interprofessioneel vlak en nemen eventuele conclusies mee in onze 

sectoranalyse. 

• De sectorconsulent doet een bevraging bij de sociale partners over welke 

parameters bepalend kunnen zijn in de uitstroom van werknemers van de 

schoonmaaksector 

• Deze bevraging gebeurt breed en voor heel Vlaanderen 

•  

Resultaatsindicator  

Er is een rapport van het onderzoek naar de redenen van uitstroom. Dit rapport wordt 

voorgelegd voor goedkeuring aan de raad van beheer van het OCS. 

 

Timing: 2018-2019. 

Betrokken partners: VDAB en OCS. 

 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng 

- Uitstroom in kaart brengen en objectiveren, met diversiteitsmonitor  

- Uitstroom tegengaan. 
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PRIORITEIT 4 

De diversiteit in de sector waarborgen 
via nieuwe instroom en een aangepast 

vormingsaanbod 
 

 
Motivatie 

Het werknemerspubliek in de schoonmaaksector is zeer divers qua nationaliteit, taal en 

geletterdheid, opleidingsniveau, cultuur, … . We willen deze diversiteit omarmen én 

ondersteunen. Gezien de nood aan nieuwe (gekwalificeerde) instroom en de behoefte 

aan competentieversterking – ook om uitstroom te vermijden, moeten we ook in de 

nieuwe instroom en het vormingsaanbod rekening houden met en zelfs mikken op meer 

diversiteit. We moeten ons met andere woorden voorbereiden op een verdere 

diversifiëring en deze diversifiëring ook kwalitatief voorbereiden. 

 

Acties 

Actie 1: instroomtraject voor ‘nieuwkomers’ naar de sector 

Omschrijving 

• Door de vluchtelingencrisis zijn heel wat nieuwkomers naar Vlaanderen gekomen. 

Het aantal (tijdelijke) erkenningen uit bepaalde landen (bvb. Syrië) stijgt. We 

onderzoeken de mogelijkheden om voor hen (kwalificerende) trajecten op te 

zetten naar de sector. 

• Bij tijdelijke erkenning houden we er rekening mee dat de nieuwkomer een pakket 

competenties mee kan nemen naar het herkomstland. 

• We zetten een structureel overleg op met de VDAB om na te gaan op welke wijze 

de sector schoonmaak kan bijdragen aan het pilootproject rond vluchtelingen 

(georganiseerd door de VDAB). 

• We werken hiervoor samen met VDAB, het Agentschap Inburgering en Integratie, 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Departement Onderwijs en Vorming, en mogelijke 

andere gespecialiseerde partners. 

 

Resultaatsindicator 

Er is een rapport met conclusies van het structureel overleg met VDAB over een 

mogelijke samenwerking rond het pilootproject rond vluchtelingen (georganiseerd door 

de VDAB). Dit rapport wordt voorgelegd voor goedkeuring aan de raad van beheer van 

het OCS. 

 

Timing: 2018-2019. 

Betrokken partners: VDAB en OCS. 

 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng 

- Kansen bieden aan nieuwkomers 
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- Inbreng bij structureel overleg met VDAB. 

 

Actie 2: aandacht voor diversiteit in het vormingsaanbod 

 

Omschrijving 

We verbeteren de aandacht voor diversiteit in het vormingsaanbod op verschillende 

niveaus: 

• qua communicatie (afbeeldingen, laagdrempeligheid in brochures, op websites) 

• qua thema’s (leeftijdsbewust personeelsbeleid, omgaan met diversiteit) 

qua randvoorwaarden (toegankelijkheid, bereikbaarheid, kostprijs, taal…) 

 

Resultaatsindicator 

 

Er wordt een document opgesteld dat goede praktijken wat diversiteit in het 

opleidingsaanbod betreft verzamelt voor de schoonmaaksector. Dit rapport wordt 

voorgelegd voor goedkeuring aan de raad van beheer van het OCS. 

 

Timing: 2018-2019. 

Betrokken partners: VDAB en OCS. 

 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng 

- Verzamelen van goede praktijken 

- Bevorderen van goede praktijken 

 

Actie 3: opstellen van een non-discriminatiecode 

 

Omschrijving 

De sociale partners in de sector zullen een gedragscode opstellen met als doel het 

aanzetten tot een niet-discriminatiebeleid die leidt tot meer kansen voor alle 

werknemers. 

 

Resultaatsindicator 

 

Publicatie van de gedragscode (al dan niet digitaal). 

 

Timing: 2018-2019. 

Betrokken partners: VDAB en OCS. 

 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng 

- bevorderen van gelijke kansen; 

- bekendmaken van de code. 
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PRIORITEIT 5 

Partnerschappen ontwikkelen en 
werken aan duaal leren 

 

Motivatie 

Om de vele en moeilijke uitdagingen voor de schoonmaaksector (gekwalificeerde 

instroom, risico’s op vervroegde uitstroom, precaire tewerkstelling, hoge werkbelasting 

en werkbaar werk, concurrentie en druk op de kwaliteit en het imago), beter het hoofd te 

kunnen bieden, is het zinvol om te onderzoeken welke partnerschappen we kunnen 

uitbouwen met andere (concurrerende én contracterende) sectoren, de wereld van 

onderwijs en opleiding, en andere externe actoren. 

 

Acties 

Actie 1: Het breder netwerk en mogelijke partnerschappen in kaart brengen. 

 

Omschrijving 

• We maken een overzicht van de belangrijkste concurrerende en contracterende 

sectoren en subsectoren (eventueel met regionale accenten) en lijsten mogelijke 

opportuniteiten van samenwerking en afstemming op 

• We brengen in het landschap van het bestaande onderwijs- en opleidingsaanbod 

(breder dan de VDAB – zie prioriteit 1) in kaart welke opleidingen aansluiting 

bieden bij de schoonmaaksector. We verzamelen cijfermateriaal over 

leerlingenstages en andere vormen van leren en werken, gerelateerd aan de 

schoonmaaksector. We werken hiervoor structureel samen met het Departement 

Onderwijs en Vorming. 

• We zoeken een gespecialiseerde partner om de opportuniteit van mogelijke 

andere partnerschappen in kaart te brengen. 

• Aandacht voor de realiteit van diversiteit in onze sector bij het zoeken van 

partners. 

 

Resultaatsindicator  

Er is een overzicht van mogelijke zinvolle partnerschappen dat kan dienen als basis voor 

verdere ontwikkeling in een volgende sectorconvenant. Dit overzicht werd besproken met 

en goedgekeurd door de sociale partners en het OCS. 

Timing: 2018. 

Betrokken partners: VDAB en OCS. 

 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng 

- In kaart brengen en objectiveren van opleidingsaanbod en -actoren. 
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Actie 2: Kwaliteitsvol werkplekleren 

 

Omschrijving 

• Op heden staat werkplekleren nog in de kinderschoenen in de sector schoonmaak. 

• We gaan, samen met het Departement Onderwijs en Vorming en 

onderwijsinstellingen, op zoek naar toepasbare pistes binnen de sector 

schoonmaak, zowel klassieke schoonmaak, industriële reiniging en andere 

beroepen binnen de sector. 

• Het uitwerken van een pilootproject in samenwerking met een beperkt aantal 

scholen en werkgever kan hiertoe een aanzet zijn. 

Resultaatsindicator  

Opmaak van een overzicht van potentieel geschikte opleidingen en aanzet van een 

pilootproject. 

 

Timing: 2018-2019. 

Betrokken partners: VDAB en OCS, Departement Onderwijs en Vorming en 

onderwijsinstellingen. 

 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng 

- Overzicht van potentiële opleidingen 

- Sensibiliseren van werkgevers 

 

 

Actie 3: Deelname van de sector aan de maandelijkse vergaderingen van de 

klankbordgroep sectoren 

Omschrijving: SYNTRA Vlaanderen organiseert maandelijkse een klakbordgroep waarin 

ruim 20 sectoren rond diverse topics samenkomen. 

Resultaatsindicator 

Maandelijkse deelname. 

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: Syntra Vlaanderen 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng 

- Inspiratie en prospectie voor concrete mogelijkheden in verband met duaal leren 

in de sector schoonmaak 
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PRIORITEIT 6 

Werk maken van werkbaar werk in de 
schoonmaaksector 

 
Motivatie 

Werken in de schoonmaaksector is per definitie fysiek belastende arbeid. Er zijn al tal 

van onderzoeken uitgevoerd naar de zwaarte van het werk, de impact van repetitieve 

handelingen op het musculoskeletale stelsel (MSA) en meer specifieke risicofactoren. De 

realiteit op het terrein blijft ondertussen, mits uiteraard enkele ergonomische 

verbeteringen, wat ze is. Meer nog, de concurrentie tussen schoonmaakbedrijven op 

commercieel vlak legt de lat voor, en dus de druk op de werknemers nog hoger. 

Daarenboven zit de sector met een omgekeerde leeftijdspiramide. De roep om werkbaar 

werk klinkt daardoor alleen maar luider. 

Werkbaar werk beperkt zich echter niet alleen tot fysieke belasting. Enkele specifieke 

eigenschappen van de sector (werken op afgelegen werven, weinig contact met collega’s, 

taalproblematiek en laaggeletterdheid) en tendensen op de arbeidsmarkt en in de 

arbeidsorganisatie (digitalisering en automatisering, groeiende competentievereisten) 

maken dat de lat voor sommige (groepen van) werknemers te hoog ligt. 

 

Acties 

Actie 1: een analyse opstellen die een oplijsting maakt van wat de werkbaarheid 

voor werknemers beperkt 

Omschrijving 

We werken samen met de Stichting Innovatie en Arbeid van de SERV om een 

meerjarenplan van aanpak te ontwikkelen op maat van de sector. 

o Onder ‘meerjarenplan van aanpak’ moet begrepen worden dat onderzocht 

wordt op welke manier we tewerk kunnen gaan om de problematiek af te 

bakenen, de werkbaarheidsrisico’s in kaart te brengen, oplossingen ten 

uitvoer kunnen brengen, … 

o Het ‘meerjarenplan van aanpak’ is geen inhoudelijk plan om de 

werkbaarheid te verhogen; het is een planning om dit inhoudelijk plan op 

te stellen in samenwerking met de nodige partners. 

 

Resultaatsindicator 

Er wordt  een analyse opgesteld die een oplijsting maakt van wat de werkbaarheid voor 

werknemers beperkt. Deze analyse wordt voorgelegd voor goedkeuring aan de raad van 

beheer van het OCS. 

 

Timing: 2018-2019. 

Betrokken partners: VDAB, OCS, Stichting Innovatie en Arbeid 

 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng 

- Opstellen van een werkbaarheidslijst 
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Resultaatsindicatoren 
Richtlijnen: 

Per decretale kapstok in het convenant (aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, 

competentiebeleid en evenredige arbeidsdeelname) wordt er minstens één 

resultaatsindicator afgesproken. Er zullen dus minimaal 3 resultaatsindicatoren bepaald 

worden.  

De gekozen indicatoren zijn een weerspiegeling van de acties waar in de werking van 

het convenant het meest aandacht en tijd aan zal worden besteed. Deze indicatoren 

worden gekozen uit het keuzemenu bijgevoegd bij het inhoudelijk kader. Hierin vindt 

men per decretale kapstok een aantal resultaatsindicatoren. De sector kiest per 

decretaal thema minstens één resultaatsindicator uit deze keuzelijst. Het bereik of de 

waarde dat gekoppeld wordt aan deze indicatoren is uiteraard sectorspecifiek en vormt 

verder onderwerp van de onderhandeling. Indien er voor de sector geen indicator 

beschikbaar is die aansluit bij de belangrijkste acties uit het convenant, kan in het 

onderhandelingsproces een andere indicator die niet op de keuzelijst staat worden 

afgesproken. Deze indicator dient wel outputgericht te zijn en gericht op bereik. 

 

 
Decretaal thema Gekozen indicator Streefcijfer Streefcijfer 

jaarlijks of 

2 jaarlijks? 

Nulmeting Gebruikte 
databron 

Aansluiting 

onderwijs-
arbeidsmarkt 

Een rapport van het 

onderzoek naar het 
huidige opleidingsaanbod 
van de VDAB en de 

uitbreidingsmogelijkheden 
wordt opgesteld en 

voorgelegd voor 
goedkeuring aan de raad 

van beheer van het OCS. 

Opleveren 

van de 
studie in 
2018 

Eenmalig Nvt Nvt 

Competentiebeleid Er is een folder die de 
bestaande opleiding 

Nederlands op de 

Promoten 
van de 

opleiding bij 

Jaarlijks Tot op 
heden zijn 

hierover 

Registratie 
bij OCS. 
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Werkvloer van de VDAB 
toelicht en actief promoot 

ten aanzien van 
werkgevers. 

minstens 50 
bedrijven. 

nog geen 
acties 

geweest. 

Evenredige 
arbeidsdeelname 

Er wordt een document 
opgesteld dat goede 

praktijken wat diversiteit 
in het opleidingsaanbod 
betreft verzamelt voor de 

schoonmaaksector. Dit 
rapport wordt voorgelegd 

voor goedkeuring aan de 
raad van beheer van het 
OCS. 

Opleveren 
van de 

studie in 
2019 

Eenmalig Nvt Nvt 

 
Meer toelichting (achtergrondinformatie) per gekozen indicator is te vinden bij de bepaling van de prioriteiten. 
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Algemene bepalingen inzake financiering, beëindiging, wijziging, evaluatie, controle en toezicht van de 

overeenkomst 
 

Financiering  

Twintig procent van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt uitbetaald in zoverre de resultaatsindicator per decretale 
kapstok is behaald. Als een indicator niet wordt behaald, wordt de twintig procent a rato van het aantal behaalde 

resultaatsindicatoren betaald.  

 

Beëindiging 

- Het sectorconvenant wordt afgesloten voor een periode van 2 jaar. Het sectorconvenant kan niet stilzwijgend 
worden verlengd. De inhoud van dit convenant zal na de rapportering van september 2018 (en op basis van de 

voortgang die de sector) bijgestuurd worden voor de resterende looptijd.  

- Het sectorconvenant eindigt hetzij bij het verstrijken van de looptijd, hetzij bij onderlinge overeenkomst tussen de 

partijen, hetzij door opzegging. De partijen kunnen op elk moment het sectorconvenant opzeggen, mits ze een 
opzegtermijn van 6 maanden in acht nemen. De kennisgeving van de opzegging gebeurt per aangetekende brief. 
De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de eerste werkdag na de kennisgeving. Het sectorconvenant kan door 

de Vlaamse Regering worden beëindigd zonder inachtname van een opzegtermijn en zonder dat het aanleiding kan 
geven tot de betaling van een vergoeding als het algemeen belang dat in buitengewone omstandigheden vereist. 

Als bij de evaluatie door het departement Werk en Sociale Economie wordt vastgesteld dat de representatieve 
werkgevers- en werknemersorganisaties op ernstige wijze tekortschieten in de verwezenlijking van de beoogde 

doelstellingen, kan de Vlaamse Regering het sectorconvenant eenzijdig beëindigen zonder opzegtermijn en zonder 
dat het aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding.  

 

Wijzigbaarheid 

- De Vlaamse Regering bepaalt na voorafgaand overleg tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners in het 

Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité, de wijze waarop bijsturingen of wijzigingen van het actieplan of van de 
verbintenissen in het sectorconvenant tijdens de looptijd worden doorgevoerd. 

 

Evaluatie 

- Het departement Werk en Sociale Economie voorziet een sjabloon voor de inhoudelijke en financiële rapportage. 

Bij de opvolgingsmomenten en evaluaties wordt nagegaan of de aangegane verbintenissen ook effectief zijn 
bereikt.  

 

Controle en toezicht 
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- De sociaalrechtelijke inspecteurs van de administratie zijn belast met het toezicht op de naleving van de 

bepalingen van het decreet op de sectorconvenants en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan in 
het geval van een vastgestelde inbreuk het sectorconvenant opschorten. 
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Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op………………………………………, waarvan elke partij een exemplaar 

ontvangt.  

 

Namens de Vlaamse Regering, 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Mevrouw Hilde CREVITS, 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en  

Vlaams minister van Onderwijs; 
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De heer Philippe MUYTERS, 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

 

 
 

 
 

 
 
 

Namens de sociale partners van de schoonmaaksector, 



34 

 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Mevrouw Voornaam ACHTERNAAM, 

Functie; 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

De heer Voornaam ACHTERNAAM, 
Functie  
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Mevrouw Voornaam ACHTERNAAM, 
Functie; 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

De heer Voornaam ACHTERNAAM, 

Functie 
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4. Tendensen binnen de sector 

 

In het voorgaande hoofdstuk werd ingezoomd op cijfermateriaal. Hierna volgen, gegeven 

de opdracht en het inhoudelijk kader vanuit de Vlaamse overheid, en gegeven de 

evoluties in de cijfers, een aantal trends en uitdagingen die een rol kunnen spelen. 

De oorspronkelijk geïnventariseerde trends werden hier en daar bijgestuurd na discussie 

erover op sectoraal niveau. 

2.1. Veranderingen in de organisatie 

 

2.1 Technologische 

ontwikkelingen 

Omschrijvingen/opmerkingen Impact op de sector 

2.1.1 Digitalisering van de 

hulpverlening 

Op niveau van het sociaal 

fonds worden gradueel de 

interventies geautomatiseerd 

en gedigitaliseerd 

Automatische 

toekenning van het 

recht, dus meer 

werknemers die 

ontvangen waar ze 

recht op hebben. 

2.1.2 OIRA-tool Online digitale risicoanalyse 

tool voor alle 

schoonmaakondernemingen 

Beter welzijnsbeleid  

 

2.2. Algemeen politiek beleid met impact op de sector 

 

2.2.1 Sociale 

economie 

Een studie van ABSU rond de 

“negatieve” impact van de 

sociale economie op de 

tewerkstelling in de sector 

Oneerlijke concurrentie, geen 

nieuwe tewerkstelling maar 

substitutie van tewerkstelling. 

 

2.3. Algemeen maatschappelijke tendensen 

 

2.3.1. Imago Sector niet sexy genoeg 

voor jonge werknemers 

en schoolverlaters 

Weinig instroom 

2.3.2. Diversiteit Toename van het aandeel 

in de bevolking van een 

niet-Belgische afkomst en 

de gevolgen voor de 

tewerkstelling in de 

sector. 

Communicatieproblemen 

in de relatie tussen 

werknemer – werkgever – 

klant 

2.3.2. Invloed van sociale 

media 

Omwille van het isolerend 

karakter van de 

tewerkstelling kan sociale 

media zowel positieve als 

negatieve effecten 

teweegbrengen 

Impact onduidelijk. De 

berichtgeving wordt 

eerder als negatief 

ervaren.  
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2.4. Tendensen op de arbeidsmarkt/arbeidsorganisatie 

 

2.4.1 Verschuiven reële en 

officiële pensioenleeftijd 

Systemen van SWT 

worden afgebouwd en de 

pensioenleeftijd verlengd; 

Aandacht voor 

werknemers die nu langer 

MOETEN werken maar in 

hun functie niet langer 

KUNNEN werken. 

Absenteïsme – ziekte – 

MSA 

2.4.2 Vergrijzing personeel cfr algemene tendens 

naar vergrijzing: invloed 

ervan op 

personeelsbestand --> 

zwaarder accent op 

systemen zoals 

tijdskrediet/SWT. 

4 op de 10 werknemers 

is ouder dan 45 jaar. 

Verjonging en instroom 

is essentieel om op 

termijn deze 

werknemers te kunnen 

vervangen 

2.4.3 Werkbaar werk Gevolgen van druk op 

langer werken 

De sociale partners zijn 

er zich van bewust dat 

het thema werkbaar 

werk prioritair dient 

aangepakt te worden. 

 

2.4.4 Tijdsregistratie Werknemers en 

ondernemingen maken 

steeds meer gebruik van 

datatracks, smartphones 

die kunnen dienen als 

tijdsregistratie. 

Nieuwe competenties 

van de werknemers die 

gebruik moeten maken 

van die nieuwe 

apparatuur. Werknemers 

ondervinden meer 

controles en 

“rationalisering” van de 

tijd die ze besteden aan 

de verschillende taken. 

Mogelijke oorzaak van 

uitstroom. 

2.4.5 Digitale communicatie Ontwikkeling van digitale 

taakkaarten die aangeven 

wat de taken van de 

schoonmaker(-ster) zijn 

en ook digitale registratie 

van de uitgevoerde taken 

Groeiende 

competentievereisten. 

De taken zijn steeds 

meer gedetailleerd en de 

werknemer moet een 

strikte planning volgen. 

Dit kan voor 

moeilijkheden zorgen 

zeker gezien de 

driehoeksverhouding 

werknemer-werkgever-

klant.   
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2.5. Blijvende nood aan instroom/retentie 

 

2.5.1 Maximaal benutten van 

talent: kansengroepen 

Aandacht van de sector om 

uit 'arbeidsreserve' te 

putten: etnisch culturele 

minderheden, mensen met 

beperking, mannen, …. 

Maar ook 

nieuwkomers/vluchtelingen 

naast aandacht van 

maatschappelijk doel van 

integratie/Inclusie; 

Mogelijkheden voor 

instroom en jobcreatie. 

2.5.2 Retentie Retentie: ervoor zorgen 

dat werknemers in de 

sector willen blijven 

werken 

Stabiliteit voor de 

werknemer en de 

schoonmaakonderneming. 

 

 

2.6. Onderwijskundige en opleidingsevoluties 

 

2.6.1 Imago Sector niet sexy genoeg 

voor leerlingen/studenten 

Onvoldoende instroom 

en gebrek aan respect 

door derden. 

2.6.2 Duaal leren Werkplekleren – IBO – 

peter/meterschap 

Betere omkadering van 

het nieuwe personeel. 

2.6.3 Opleidingen Opleidingsaanbod/ 

Subsidiëring via het OCS / 

Samenwerking VDAB 

Professionalisering van 

de sector. 

 

 

 

2.7 Diversen 

 

2.7.1 Radicalisering Vraag naar maatwerk 

door de klant/ veiligheid 

op de werkvloer. 

Onveiligheidsgevoel. 

 

 

 

 

 

 




