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Vragen en antwoorden over de Rijksschoonmaakorganisatie 

 

Algemeen 

Waar en wanneer begint de eerste schoonmaker in dienst van het Rijk? Vanaf 

2016 komen de eerste schoonmakers in dienst van het Rijk. Dan loopt het contract van 

het ministerie van Economische Zaken af. Er volgen de komende jaren nog veel meer 

locaties. De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) gaat dan alle Rijkslocaties overnemen 

van schoonmaakbedrijven. Deze overgang gaat geleidelijk en duurt tot 2021. Momenteel 

inventariseren we welke contracten er aflopen en wanneer de RSO deze contracten kan 

overnemen. Als het zover is, informeren we de schoonmakers die op deze locaties 

werken over de mogelijkheden om in dienst van de RSO te komen. Zie ook 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/02/06/schoonmakers-komen-in-dienst-bij-de-

rijksoverheid.html 

 

Indiensttreding 

Wie kan in dienst komen van de RSO? De RSO kan pas het werk en medewerkers 

overnemen, als een contract met een schoonmaakbedrijf afloopt. Het Rijk heeft met de 

vakbonden afspraken gemaakt over de schoonmakers die een aanbod krijgen van de 

RSO om in dienst te komen. Het gaat om: 

-werknemers die tenminste 1,5 jaar op het object werken 

-werknemers die in het bezit zijn van een geldig VOG (deze moet bij indiensttreding 

opnieuw worden aangevraagd) 

-werknemers die beschikken over een door de branche erkend diploma 

-werknemers die niet in het bezit zijn van de Nederlandse identiteit moeten rechtmatig in 

Nederland verblijven en in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning. 

Ook voor de werknemers die niet onder deze afspraken met de bonden vallen wordt 

bekeken of het mogelijk is dat zij vanaf 1 januari in dienst kunnen komen bij de RSO. Dit 

hangt van verschillende zaken af. Bijvoorbeeld of er genoeg schoonmaakwerk is, wat de 

samenstelling van de schoonmaakteams is en/of we een werknemer een goede plek 

kunnen geven binnen de RSO.  

 

Komt iedereen in dienst van de RSO? Nee, de overgang geldt in principe niet voor 

objectleiders. De RSO gaat wel kijken wat er nodig en mogelijk is of we ook deze 

werknemers een plek kunnen geven binnen de RSO.  
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Word ik ambtenaar als ik in dienst kom van de RSO? Ja, medewerkers worden 

rijksambtenaar. 

Ik heb een vast contract, krijg ik dan ook een vast dienstverband bij de RSO? Ja, 

als je een vast contract hebt geeft de RSO je een vaste aanstelling. Heb je een tijdelijk 

contract, dan geeft de RSO je een tijdelijke aanstelling met dezelfde einddatum als je 

contract bij de schoonmaakorganisatie.  

Heb ik een proeftijd? Nee, er is geen proeftijd.  

Hoe gaat het verder? Als het contract van jouw schoonmaakbedrijf op een Rijkslocatie 

afloopt en de RSO neemt deze locatie over, word je uitgenodigd voor een 

informatiebijeenkomst. Als je in aanmerking komt om in dienst te komen van de RSO 

krijg je een gesprek over de arbeidsvoorwaarden en een schriftelijk aanbod dat de RSO 

je doet. Je hebt dan 5 werkdagen de tijd om te beslissen of je wilt komen. Als dat zo is 

worden de afspraken in een brief vastgelegd en naar je huis gestuurd.  

 

Moet ik over naar de RSO als ik een aanbod heb gekregen? Nee, die keuze is aan 

jou.  

 

Krijg ik dezelfde collega’s of nieuwe collega’s? Dat hangt af van wie in dienst wil 

komen van de RSO en of het nodig is om nieuwe collega’s te werven. 

 

Blijf ik werken op hetzelfde object of word ik ook op andere locaties ingezet? 

Het eerste jaar werk je op hetzelfde object, daarna kunnen nieuwe afspraken gemaakt 

worden.  

 

Ben ik verplicht een eed/belofte af te leggen? Ja, dat is verplicht voor iedereen die 

ambtenaar wordt, ook als je een tijdelijke aanstelling krijgt. Uitzendkrachten en externen 

leggen de eed of belofte niet af. 

 

Wanneer en hoe leg ik de eed of belofte af? Tijdens of kort nadat je in dienst bent 

gekomen. Vaak neemt je leidinggevende de eed of belofte mondeling af bij een 

kennismakingsbijeenkomst of een korte ceremonie. Je ondertekent ook een formulier 

waarin de regels staan waaraan je je als ambtenaar zal houden. 

 

Wat is het verschil tussen de eed en de belofte? De eed is gebaseerd op 

geloofsovertuiging: ‘zo waarlijk helpe mij God Almachtig'. Bij de belofte is 

geloofsovertuiging geen uitgangspunt: ‘dat verklaar en beloof ik'.  

 

Zijn er bepaalde gedragsregels waar ik mij aan moet houden? Ja, de RSO heeft 

een integriteitbeleid en een gedragscode. Deze krijg je kort na je start bij de RSO 

uitgereikt en kan je ook altijd via je leidinggevende inzien. In deze documenten staat wat 

de RSO onder integriteit verstaat en hoe iedereen die werkt bij de RSO daarmee omgaat. 

De gedragscode geeft een overzicht van de belangrijkste afspraken op het gebied van 

integriteit die ook voor jou van toepassing zijn.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

Houd ik hetzelfde loon? Ja, op jaarbasis heb je een gelijkblijvend netto loon. Dat is het 

uitgangspunt.  
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Let op: je uurloon kan lager uitvallen dan je nu op je loonstrook hebt staan. Hierbij wordt 

je eindejaarsuitkering en vakantiegeld opgeteld waardoor je weer op hetzelfde 

jaarinkomen komt als je gewend was.  

 

Wanneer wordt mijn loon uitbetaald? De RSO maakt je loon maandelijks over op de 

24e van de maand, tenzij dat een zaterdag, zondag of een nationale feestdag is. Dan 

vindt de betaling eerder plaats.  

Let op, het tijdstip en de dag van storting wordt bepaald door je bank. De RSO bepaalt 

alleen de datum waarop je loon wordt overgemaakt naar je rekening. Het verschilt per 

bank op welke dag en welk tijdstip het daadwerkelijk op je rekening staat. 

 

Krijgen we net als collega’s in de schoonmaakbranche een loonsverhoging in 

2016? Ja, de afspraak is dat de loonsverhoging van de cao schoonmaak wordt gevolgd. 

Je krijgt 1 juli 2016 ook 2 % verhoging. 

 

Is er ook rekening gehouden met de verhoging van de eindejaarsuitkering naar 

2,2 % in 2016 die is opgenomen in de cao schoonmaak? Ja, in de vergelijking van 

het netto jaarloon is deze verhoging meegenomen.  

 

Wat gebeurt er met mijn loon na 2016? Er zijn nu nog geen afspraken voor 2017 

gemaakt. Vakbonden en Rijk gaan hierover in overleg. Als de vakbonden geen afspraak 

met het Rijk maken, blijft het loon in 2017 net zo hoog is als dat in 2016 is. 

 

Kan ik mijn arbeidstijd blijven behouden? De RSO kent een maximum van 

gemiddeld 36 uur per week. Werk je nu meer dan 36 uur per week dan kun je dat 

behouden. Je kunt bij de RSO echter nooit meer dan gemiddeld 40 uur per week werken.  

 

Houd ik mijn rooster? Ja. Wel is het zo dat er na 1 jaar nieuwe afspraken gemaakt 

kunnen worden.  Wil je het zelf eerder wijzigen en de RSO is het daarmee eens dan is 

dat ook mogelijk.  

 

Gaan mijn dienstjaren mee? Het aantal opgebouwde dienstjaren bij het 

schoonmaakbedrijf tellen mee voor een jubileumuitkering bij 12 ½, 25, 40 en 50 

dienstjaren. 

 

Krijg ik mijn reiskosten vergoed? Ja, je kunt een openbaar vervoerkaart krijgen 

waarmee je van je huis naar je werk kunt reizen, met de trein (2e klasse), bus, tram, 

metro of boot. Je mag deze kaart enkel hiervoor gebruiken. 

 

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde vakantie-uren? Je krijgt de keuze hoe je hier 

mee om wil gaan: meenemen naar de RSO of uitbetalen bij je huidige werkgever. 

Worden mijn cursussen betaald? De RSO vindt het belangrijk dat medewerkers 

vakbekwaam zijn. Je wordt daarom in de gelegenheid gesteld om cursussen te volgen. 

Als de RSO een cursus van belang vindt voor je werk dan worden de kosten en tijd 

volledig betaald. 
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Waar ga ik pensioen opbouwen? Als je in dienst komt bij de RSO ga je pensioen 

opbouwen bij het ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs). 

 

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde pensioen bij het BPF Schoonmaak 

(Bedrijfstak Pensioenfonds Schoonmaak en glazenwassersbedrijf)? Je mag zelf 

kiezen of je het opgebouwde pensioen meeneemt naar het ABP. Dit heet 

waardeoverdracht. Je kunt het ook laten staan bij BPF. Een pensioenadviseur bij het ABP 

kan je helpen bij het maken van je keuze.  

Krijg ik nieuwe bedrijfskleding? Ja, je krijgt nieuwe bedrijfskleding. 

Mag ik de bedrijfskleding mee naar huis? Ja, dat mag. Je kunt je thuis omkleden. 

Verder is het idee dat er was- en kleedgelegenheid met lockers beschikbaar zijn bij de 

RSO zodat je je ook op het werk kunt omkleden. Dit is echter ook afhankelijk van de 

specifieke locatie. 

 

Komen alle schoonmakers die nu schoonmaken in de rijksgebouwen in dienst 

van de RSO? In principe wel, maar het opbouwen van de Rijksschoonmaakorganisatie 

gaat geleidelijk en neemt zeker tot en met 2020 in beslag. Als een contract afloopt van 

het Rijk met een schoonmaakbedrijf bekijkt de RSO op dat moment welke locaties en 

werkzaamheden overgenomen kunnen worden. Dan worden ook pas concrete afspraken 

gemaakt met het betreffende schoonmaakbedrijf over het overnemen van medewerkers 

die dit werk volgen.  

 


