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Ondernemersorganisat ies

OSB

De Ondernemer sor gan i sa t i e  Schoonmaak-  en  Bedr i j f sd iens ten  (OSB)  i s  de 
werkgeversorganisat ie  van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Neder land. 
OSB- leden moeten z ich houden aan het  OSB Keurmerk dat  e isen ste l t  op het 
gebied van arbe idsvoor waarden,  a fdracht  van soc ia le  premies ,  de  gedragscode 
schoonmaakbranche,  ve i l igheid op de werkvloer  en schoonmaakspeci f ieke zaken.

Kernwoorden:
•  OSB-Keurmerk 
•  NEN 4400
•  CAO
• Lobby

Website:  www.osb.nl

SIEV!

De Vereniging Schoonmaken is  een Vak! (SieV!)  behar t igt  de belangen van het  MKB 
Schoonmaakbedri j f .  SIEV! heef t  tevens een keurmerk ontwikkeld met a ls  doel ;  het 
uitstra len van betrouwbaarheid,  betrokkenheid,  ver trouwen,  profess ional i te i t -  en goed 
ondernemerschap voor opdrachtgevers,  onderaannemers en “eigen” medewerkers.  Het 
keurmerk is  n iet  verpl icht  voor SIEV! Leden. 

Kernwoorden:
•  S ieV!  Keurmerk
•  Lobby
•  Ledenvoordeel

Website:  www.schoonmakeniseenvak.com

VESA

De Vereniging van Erkende Schoonmaak Adviesbureaus (VESA) heef t  a ls  doel ; 
de belangen behar t igen van adviesbureaus in schoonmaakdienstver lening.

Kernwoorden:
•  Lobby
•  Communicat ie  en PR
•  Object ieve adviser ing
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Werknemersorganisat ies

FNV Bondgenoten

Met ruim 14.000 leden is  FNV Bondgenoten de grootste  vakbond in de schoonmaak.

Kernwoorden:
•  CAO
• Lobby
•  Arbeidsomstandigheden,  ople idingen,  loopbaanadvies,  rechtsbi jstand voor 

arbeidsconf l icten

Website:  www.fnvbondgenoten.nl/mi jnbranche/branches/schoonmaak

CNV Vakmensen

CNV Vakmensen is  met 135.000 leden de grootste  bond binnen het  CNV. De vakbond 
voor de sectoren bouw, voeding,  ver voer,  industr ie  en fac i l i ta ire  dienstver lening.
CNV Vakmensen behar t igt  de belangen van werkenden en niet-werkenden op het 
gebied van arbeid en inkomen vanuit  een chr iste l i jk  socia le  gedachte. 

Kernwoorden:
•  CAO
• Lobby
•  Arbeidsomstandigheden,  ople idingen,  loopbaanadvies,  rechtsbi jstand voor 

arbeidsconf l icten

Website:  www.cnvvakmensen.nl/caos/schoonmaak/
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Wetenschap en Kwal ite it

EMCAS

De St icht ing Erkenning van Makelaarskantoren en Cer t i f icer ing van Adviseurs  in 
Schoonmaakdienstver lening (EMCAS) heef t  a ls  doel ;  het  opzetten en onderhouden 
van  een  cer t i f i cat ieschema en  een  reg i s ter  voor  gecer t i f i ceerde  adv i seur s  in 
schoonmaakdienstver lening,  a lsmede het  uitvoeren van de “Erkenningsregel ing voor 
Makelaarskantoren in Schoonmaakdienstver lening” en het  opzetten en onderhouden 
van een register  van erkende makelaarskantoren in schoonmaakdienstver lening.

Kernwoorden:
•  Cer t i f icer ing en Erkenning
•  Permanente educat ie
•  Register

Website:  www.schoonmaakmakelaar.nl

SSK

De St i cht ing  Schoonmaakkwal i t e i t  (SSK)  hee f t  a l s  doe l  het  ontwikke len ,  in 
stand houden,  beheren en bewaken van onafhankel i jke,  ef f ic iënte en object ieve 
kwal i te i tsmeetsystemen voor de schoonmaakdienstver lening,  a lsmede het  st imuleren 
en bewaken van het  kwal i te i tsdenken binnen de totale  schoonmaakbranche. 

Kernwoorden:
•  Beheer  over  VSR-KMS en VSR-DKS en de VSR-KMS ople idingen
•  Register  van gediplomeerde VSR-KMS-Controleurs/- Inspecteurs
•  Deskundigenforum

Website:  www.schoonmaakkwal i te i t .n l

VSR

De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is  het  kennis inst i tuut  op het  gebied 
van  profess ionee l  schoonmaakonder houd.  VSR s t ree f t  naar  ob jec t i ve r ing  en 
profess ional iser ing van het  schoonmaakvak door middel  van onderzoek,  voorl icht ing 
en ople iding.

Kernwoorden:
•  Onder zoek,  voor l icht ing en ople iding
•  VSR-Kwal i te i tsmeetsysteem (VSR-KMS)
•  VSR-Keurmerk
•  NEN 2075

Website:  www.vsr-org.nl



12 13

Parita ire organisat ie (werknemers en werkgevers samen)

Commissie Code Verantwoordel i jk Marktgedrag

De Code Verantwoordel i jk  Marktgedrag moet er  toe le iden dat  opdrachtgevers, 
opdrachtnemers/werkgevers,  werknemers en makelaars  en hun ver tegenwoordigers 
gezamenl i jk  werken aan het  verbeteren  van de  arbe idsomstandigheden van de 
schoonmakers  én de kwal i te i t  van het  schoonmaakwerk. 

Kernwoorden:
•  Duur zame marktcondit ies
•  Verbeter ing van de arbeidsverhoudingen
•  Hechtere  re lat ies  tussen opdrachtgever s ,  leverancier s  en werknemers

Website:  www.codeverantwoordel i jkmarktgedrag.nl

RAS

De St icht ing Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche 
(RAS) is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de schoonmaakbranche 
en heef t  a ls  belangr i jkste  taak:  het  toezien op nalev ing van de CAO.

Kernwoorden:
•  Arbeidsvoor waarden
•  Examenbureau ople idingen in de schoonmaakbranche
•  Arbeidsomstandigheden

Website:  www.ras.nl
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Geschi l lenbeslecht ing / Arbitrage

Commissie Code Verantwoordel i jk Marktgedrag

Doel:  Verantwoordel i jke  bedri j f suitoefening
Onder werp(en) k lachten/geschi l len:  “onverantwoordel i jk  marktgedrag” van (m.n.) 
onder tekenaars 
Indiener  k lacht :  ( in  1e instant ie)  onder tekenaars  van de Code
Beklaagde:  ( in  1e instant ie)  onder tekenaars  van de Code
Uitspraak:  Gele,  Rode en Groene kaar ten

De Code Verantwoordel i jk  Marktgedrag moet  er  toe le iden dat  opdrachtgever s , 
opdrachtnemers/werkgever s ,  werknemers  en makelaars  en hun ver tegenwoordiger s 
gezamenl i jk  wer ken  aan het  ve rbeteren  van  de  arbe idsomstandigheden van de 
schoonmakers  én de kwal i te i t  van het  schoonmaakwerk .  Par t i jen onderschr i jven de 
v is ie  en uitgangspunten van verantwoordel i jk  marktgedrag en de uitwerking daar van 
in deze code.  Par t i jen nemen daarbi j  ze l f  de verantwoordel i jkheid voor handhaving en 
nalev ing van de code.  Ter  bevorder ing van een ju iste  toepass ing van de Code monitor t 
de Commiss ie  op basis  van een ze l fverk lar ing de nalev ing van de Code. 

Overige organisat ies 

ISSA Benelux

Deze regionale  afdel ing van The Worldwide Cleaning Industr y  Associat ion ISSA streef t 
naar  een beter  imago van de schoonmaakbranche en r icht  z ich op internat ionale 
kennisuitwisse l ing.  Vanuit  haar  miss ie  r icht  de ISSA z ich in eerste  instant ie  op de 
impor terende en expor terende bedri jven waaronder ook de Benelux groothandels .

Kernwoorden:
•  Imagoverbeter ing
•  Innovat ie
•  Internat ionale  kennisuitwisse l ing

NVZ-Nif im

De Neder landse  Veren ig ing  van Zeepfabr ikanten  (NVZ-Ni f im)  zet  z ich  in  voor 
de  be langen  van  Neder landse  f abr ikanten  en  impor teur s  van  profess ione le 
re inig ingssystemen (re inig ingsmiddelen en -machines).  De doelste l l ing van NVZ-Nif im 
is  verdere verbeter ing van inst i tut ionele  en industr ië le  re inig ing.

Kernwoorden:
•  Opste l len Standaard Informatie  Systeem (SIS)
•  Profess ionele  re in ig ingssystemen
•  Lobby

Website:  www.nvz.nl
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EMCAS -  Gedragscode 

Doel:  Verantwoordel i jke  bedri j f suitoefening
Onder werp(en) k lachten/geschi l len:  het  niet-naleven van de Gedragscode
Indiener  k lacht :  opdrachtgevers  en aannemers
Beklaagde:  gecer t i f iceerde makelaars,  aangesloten bi j  de St icht ing EMCAS
Uitspraak:  waarschuwing,  schors ing,  royement,  ver wi jder ing van de l i j st  van 
onder tekenaars  van de Gedragscode en publ ieke bekendmaking daar van.

EMCAS-makelaars  z i jn  onder worpen aan de Gedragscode.  De Gedragscode schr i j f t 
onder  meer  procedures  voor rond de uitvoer ing van een opdracht  en verpl icht  de 
makelaar  tot  geheimhouding van informatie  van of  over  de opdrachtgever.  Klachten 
worden behandeld door een Klachtencommiss ie  en bezwaren kunnen worden voorgelegd 
aan de Waarborgcommiss ie  Makelaars  in  Schoonmaakdienstver lening.

OSB – Gedragscode

Doel:  Verantwoordel i jke  bedri j f suitoefening
Onder werp(en) k lachten/geschi l len:  het  niet-naleven van de Gedragscode
Indiener  k lacht :  iedereen/elke organisat ie  die  z ich bezighoudt met het 
schoonmaakvak
Beklaagde:  schoonmaakbedri j f  dat  l id  is  van OSB
Uitspraak:  Niet  bekend.  Reglement ter  u itvoer ing van de Gedragscode staat  niet  op 
internet
De gedragscode heef t  ten doel  het  gedrag en de bedr i j f suitoefening van een l id  van 
OSB in het  maatschappel i jk  verkeer  te  bepalen,  in  het  bi jzonder  ten opzichte van leden, 
regioleden,  opdrachtgever s ,  werknemers  en OSB ze l f .  E lk  l id  van OSB is  gehouden om 
controles  op de nalev ing van deze Gedragscode door OSB toe te  staan.  Zi j  z i jn  in  dat 
geval  verpl icht  om de door OSB gemachtigde controlerende instant ie  in  het  bedr i j f 
toe te  laten,  a lsmede al le  medewerking te  ver lenen en al le  benodigde informatie  te 
ver strekken aan de controlerende instant ie .  Klachten en geschi l len kunnen worden 
onder worpen aan tuchtrechtspraak volgens het  Reglement ter  u i tvoer ing van de 
Gedragscode.

OSB – OSB-Keurmerk

Doel:  transparant ie  in  de markt,  verantwoordel i jkheid nemen voor duurzame 
marktcondit ies
Onder werp(en) k lachten/geschi l len:  Niet  voldoen aan de NEN-4400-1,  de Code 
Verantwoordel i jk  Marktgedrag,  speci f ieke OSB-eisen ( l idmaatschapseisen en OSB 
Plus checkl ist)
Indiener  k lacht :  Onafhankel i jke  cer t i f icerende inste l l ingen voeren controle  op de 
e isen uit .
Beklaagde:  schoonmaakbedri j f  dat  l id  is  van OSB
Uitspraak:  Toets ingsuitkomst is  bindend.  Kan le iden tot  royement.

De Code Verantwoordel i jk  Marktgedrag moet  er  toe le iden dat  opdrachtgever s , 
opdrachtnemers/werkgever s ,  werknemers  en makelaars  en hun ver tegenwoordiger s 
gezamenl i jk  wer ken  aan het  ve rbeteren  van  de  arbe idsomstandigheden van de 
schoonmakers  én de kwal i te i t  van het  schoonmaakwerk .  Par t i jen onderschr i jven de 
v is ie  en uitgangspunten van verantwoordel i jk  marktgedrag en de uitwerking daar van 
in deze code.  Par t i jen nemen daarbi j  ze l f  de verantwoordel i jkheid voor handhaving en 
nalev ing van de code.  Ter  bevorder ing van een ju iste  toepass ing van de Code monitor t 
de Commiss ie  op basis  van een ze l fverk lar ing de nalev ing van de Code. 
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OSB – Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en 
Bedri j f sdienstenbranche

Doel:  Verantwoordel i jke  bedri j f suitoefening
Onder werp(en) k lachten/geschi l len:  toepassing algemene voor waarden
Indiener  k lacht :  opdrachtgever
Beklaagde:  schoonmaakbedri j f  dat  l id  is  van OSB
Uitspraak:  f inaal  en onherroepel i jk

Ind ien  de  a lgemene  voor waarden  van  OSB van  toepass ing  z i jn  ve r k laard  op 
de  overeenkomst  tussen  een  schoonmaakbedr i j f  en  opdrachtgever,  dan kunnen 
geschi l len omtrent  interpretat ie ,  u i tvoer ing en beëindig ing van deze overeenkomst ter 
berecht ing voorgelegd worden aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak-  en 
Bedr i j f sdienstenbranche.

RAS – Commissie Controle CAO

Doel:  Ju iste  en vol ledige CAO toepassing
Onder werp(en) k lachten/geschi l len:  onjuiste  en/of  onvol ledige toepassing van de 
CAO
Indiener  k lacht :  De Commissie  controleer t  steekproefsgewi js
Beklaagde:  werkgevers  in  de schoonmaakbranche waarop de CAO van toepassing is
Uitspraak:  Een for fa ita ire  schadevergoeding kan door de Commissie  worden 
opgelegd.  Sanct ie :  schadevergoeding en publ icat ie  van het  aanhangig maken van de 
procedure voor inste l len van een schadevergoedingsact ie

Deze commiss ie  z iet  er  act ief  op toe dat  werkgever s  de bepal ingen van de CAO volgen. 
De commiss ie  coördineer t  de CAO-controles,  legt  sanct ies  op en begint  een jur idische 
procedure a ls  i s  vastgeste ld dat  de CAO ste lse lmatig  niet  wordt  nageleefd.  Al le 
werkgever s  worden steekproef sgewi js  gecontroleerd.  Dit  wordt  gecombineerd met een 
pensioencontrole.

VSR – Keurmerk

Doel:  Ju iste  toepassing VSR-KMS 
Onder werp(en) k lachten/geschi l len:  de wi jze  van hanteren en uitvoeren van de VSR-
KMS systematiek
Indiener  k lacht :  direct  betrokken par t i jen bi j  de VSR-KMS inspect ie  /  inventar isat ie
Beklaagde:  VSR-Keurmerkhouder
Uitspraak:  (t i jdel i jke)  schors ing,  de onderneming wordt uit  het  register 
u itgeschreven.  Het  bedri j f  ver l iest  het  VSR-Keurmerk 

VSR-KMS wordt  in  de markt  niet  a l t i jd  goed/vol ledig toegepast.
Om onjuiste  toepass ing van VSR-KMS te  voorkómen heef t  VSR een keurmerk ingeste ld.
Al leen bedr i jven/opdrachtnemers  die  VSR-KMS juist  toepassen,  kunnen in aanmerking 
komen voor dat  keurmerk . 
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AFKORTINGENLIJST

EMCAS    St icht ing Erkenning van Makelaarskantoren  

    en Cer t i f icer ing van Adviseurs  in     

    Schoonmaakdienstver lening

NVZ-Nif im   Neder landse Verenig ing van Zeepfabr ikanten

OSB    Ondernemersorganisat ie  Schoonmaak-  en   

    Bedr i j f sdiensten

RAS    St icht ing Raad voor Arbeidsverhoudingen   

    Schoonmaak-  en Glazenwasser sbranche

SIEV!    Verenig ing Schoonmaken is  een Vak!

SSK    St icht ing Schoonmaakkwal i te i t

VESA    Verenig ing van Erkende Schoonmaak    

    Adviesbureaus

VSR    Verenig ing Schoonmaak Research


