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Nieuwe CAO afspraken

Nederland telt zo’n 150.000 schoonmakers. Voor deze mensen en hun 
werkgevers is een nieuwe CAO vastgesteld. De CAO is tot stand 
gekomen na een akkoord tussen de werkgeversorganisatie OSB en de 
werknemers-organisaties FNV en CNV.
!
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft getekend 
voor de nieuwe afspraken, waardoor de CAO algemeen verbindend is 
verklaard. Ieder schoonmaakbedrijf is nu gehouden aan deze afspraken. 
De CAO heeft een doorlooptijd van 1 januari 2014 t/m 31 december 2017.  
!!
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De belangrijkste afspraken zijn:

* Jaarlijkse stijging van het uurloon voor werknemers


* Jaarlijkse stijging van 2% voor de komende 3 jaar

* Stijging van de eindejaarsuitkering van 0,2% voor de komende 3 jaar


* Doorbetaling bij ziekte (afschaffing van de 2 wachtdagen)

* Afspraken over scholing 
!
Schoonmaken is een vak. Om dit vak professioneel uit te kunnen oefenen is een goede opleiding 
noodzakelijk. De nieuwe afspraken m.b.t. scholing zal de kwaliteit van de schoonmaakbranche 
absoluut ten goede komen. De jaarlijkse stijging van het uurloon heeft een direct effect op de 
jaarlijkse kostenstijging voor schoonmaakbedrijven. Dit heeft ook gevolgen voor de tarieven die 
worden gehanteerd. 
!
Meer informatie over de nieuwe CAO is te vinden op www.ras.nl en www.osb.nl. 
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OSB keurmerk voor Vesto

OSB is een vereniging die de belangen behartigt van professionele 
schoonmaak- en glazenwasbedrijven in Nederland. Al sinds de oprichting 
van Vesto in 1987 zijn wij lid van deze branchevereniging. Onlangs is het 
lidmaatschap van deze vereniging omgezet in een keurmerk. 

Daarbij zijn eisen opgesteld om als bedrijf het keurmerk te mogen 
ontvangen. 
!
De eisen hebben betrekking op:

* Administratieve inrichting m.b.t. financiën en personele zaken  

(NEN 4400-1)

* Voorwaarden die leiden tot een goede en verantwoordelijke uitvoering 

van de werkzaamheden

* De Code Verantwoordelijk Marktgedrag, een initiatief om duurzame marktverhoudingen in de 

schoonmaak- en glazenwassector te verbeteren. 
!
Ieder lid van OSB wordt jaarlijks getoetst door een onafhankelijke inspectie-instelling om vast te 
stellen of aan de eisen is voldaan. 
!
Het keurmerk onderschrijft waar Vesto voor staat. Naast kwaliteit in de uitvoering van het 
schoonmaakwerk is kwaliteit achter de schermen belangrijk. Inmiddels heeft de inspectie 
plaatsgevonden bij Vesto. Wij zijn er trots op dat Vesto hierbij heeft voldaan aan de eisen en het 
keurmerk daarop heeft mogen ontvangen.
!
Neem contact met ons op indien u meer wilt weten over dit keurmerk. Wij vertellen u er graag 
meer over. Of kijk op www.osb.nl voor meer informatie. 
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Na onafhankelĳke 
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Energielabel voor stofzuigers

De Europese Commissie heeft onlangs besloten dat ook stofzuigers een 
energielabel krijgen, vergelijkbaar met wasmachines en koelkasten.

Het label toont, net als de overige energielabels een letter, waarbij de 
letter A de hoogste prestatie weergeeft. Verder staat op het label 
informatie over het geluidsniveau (in decibel), de dust pick up, de 
stofopname en zuigresultaten op tapijt en harde vloeren.
!
Alle stofzuigers moeten per 1 september 2014 voldoen aan de volgende 
eisen:

* Het vermogen is maximaal 1600 Watt

* Stofopname op tapijt is minstens 70%

* Stofopname op harde vloeren is minstens 95%

* De energieklasse is minstens klasse G 
!
Daarnaast moet de stofemissie (uitstoot van de stofzuiger) minder dan 1% zijn. Om een A-label 
te ontvangen moet dit zelfs minder dan 0,02% zijn. Om te kunnen voldoen aan deze nieuwe 
energievereisten vinden aanpassingen aan de motor en de zuigmond van de stofzuiger plaats.
!
Alle nieuwe stofzuigers die door Vesto worden aangeschaft zullen zijn voorzien van een 
energielabel. Hierbij streeft Vesto naar een zo laag mogelijk energieverbruik. 
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Volgende keer

Blijf op de hoogte van de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen van ons vakgebied en 
lees ook volgende maand onze nieuwsbrief!
!
De onderwerpen van de volgende nieuwsbrief zijn:

* Inbestedingsplannen van de overheid, toch te duur?

* Opleiden van medewerkers

* Onze visie op schoonmaak anno 2015
!
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