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Geachte heren De Jonge en Grapperhaus, 
 
Bij deze vragen wij uw dringende aandacht voor de positie van schoonmaak- en 
beveiligingspersoneel in relatie tot het vaccineren tegen COVID-19. Hoewel wij ons in 
algemene zin scharen achter de vaccinatievolgorde die de Minister hanteert vragen 
wij speciale aandacht voor sommige bijzondere groepen schoonmaakmedewerkers 
en beveiligers. 
 
In de eerste plaats betreft dit schoonmakers die werkzaam zijn in de cruciale 
facilitaire en ondersteunende functies, als onderdeel van het zorgpersoneel voorrang 
te verlenen bij het vaccineren. In het door de Minister van VWS aangekondigde 
vaccinatiebeleid wordt voorrang gegeven aan het zorgpersoneel van ziekenhuizen en 
zorginstellingen. In lijn daarmee verzoeken wij u voor alle duidelijkheid te bevestigen 
dat ook de (zorg)schoonmakers, die evenals het zorgpersoneel grote risico’s lopen, 
onderdeel uitmaken van deze groep zorgpersoneel. De schoonmakers maken 
bijvoorbeeld de COVID-afdelingen schoon, zorgen voor een schone IC en stellen het 
zorgpersoneel in staat om veilig hun werk te doen. Hierbij lopen de schoonmakers 
een groot risico om het virus op te lopen. Dat pleit ervoor dat ook zij moeten horen bij 
de eerste beroepsgroepen die ingeënt worden. 
Als het gaat om zorginstellingen waar kwetsbare ouderen en andere kwetsbaren 
wonen, geldt voor zowel schoonmakers als beveiligers dat zij dag in dag uit contact 
hebben met bewoners en hun (mantel)verzorgers. Ook hier is het van belang deze 
beroepsgroepen mee te nemen in de vaccinatieronde, zodat zij niet een blijvend 
risico vormen op overdragen van besmetting. 
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In de tweede plaats betreft het de beveiligingsmedewerkers in algemene zin. Wij 
snappen dat deze groep niet in de eerste rondes vaccinaties zijn betrokken. Echter 
pleiten wij er wel voor dat als de beroepsgroep Politie en BOA’s voorrang krijgt ook 
beveiligers in deze groep worden meegenomen. Voor veel beveiligers geldt dat zij 
door hun beveiligingstaak geen anderhalve meter afstand in acht kunnen nemen en 
daardoor direct in aanraking kunnen komen met mogelijk met corona besmette 
personen. Te denken valt aan bijvoorbeeld beveiliging van luchthavens 
(veiligheidsfouillering) en winkelbeveiliging (aanspreken mensen op naleving 
coronamaatregelen, aanhouden winkeldieven). 
 
Wij wensen u veel wijsheid met het leggen van deze lastige, maar voor ons land zo 
belangrijke puzzel. 
 
Te allen tijde bereid voor toelichting. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
     
  
 
 
 
 

Piet Adema     Ard van der Steur 
Voorzitter Schoonmakend Nederland Voorzitter de Nederlandse 
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