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Inleiding 

Dit adviesrapport is gebaseerd op etnografisch onderzoek naar hoe schoonmakers in de 

Amsterdamse hotelindustrie hun werkomstandigheden ervaren, en hoe ze hier mee omgaan. 

Dit onderzoek is gedaan in opdracht van, en in samenwerking met, stichting FairWork. Naar 

aanleiding van verschillende berichten1 dat hotelschoonmakers structureel onderbetaald en 

disrespectvol behandeld worden, was FairWork geïnteresseerd in hotelschoonmakers en hun 

situatie. Dit rapport is een verslag van de situatie en is bedoeld voor FairWork en andere 

organisaties die geïnteresseerd zijn in (het verbeteren van) de werkomstandigheden van hotel 

schoonmakers. 

Ik heb de situatie van Amsterdamse hotelschoonmakers onderzocht gedurende een 

veldwerkperiode van drie maanden. Ik heb één maand als schoonmaakster in een hotel 

gewerkt. Daarnaast heb ik interviews gehouden met schoonmakers, vakbond CNV, de 

arbeidsinspectie, een hotellier en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.2 In dit rapport zal ik 

in de voetnoten refereren naar de scriptie, waar een uitgebreidere uitleg en/of 

onderzoeksresultaten over de betreffende passages te vinden zijn. 

                                                           
1 https://www.npo3.nl/rambam/27-01-2016/VARA_101378114 ; https://tpo.nl/2018/08/09/misstanden-
hotels/  
2 I AMSTERDAM’S CLEANER p. 9-13 

https://www.npo3.nl/rambam/27-01-2016/VARA_101378114
https://tpo.nl/2018/08/09/misstanden-hotels/
https://tpo.nl/2018/08/09/misstanden-hotels/
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Theorie van precair werk 

De theorie die centraal staat in het onderzoek is die van ‘precair werk’. Deze term beschrijft de 

moderne flexibilisering van arbeidsomstandigheden als gevolg van de neo-liberalisering van de 

globale economie. De International Labour Organization definiëert het als:  

“Precarious work is a means for employers to shift risks and responsibilities on to workers. 

(…) It is characterized by variable levels and degrees of objective (legal status) and 

subjective (feelings) characteristics of uncertainty and insecurity (…) as to the duration of 

employment, multiple possible employers or a disguised or ambiguous employment 

relationship, a lack of access to social protection and benefits usually associated with 

employment, low pay, and substantial legal and practical obstacles to joining a trade 

union and bargaining collectively.”3  

Deze omschrijving van het globale fenomeen precair werk helpt ons om de specifieke situatie 

van hotelschoonmakers in Amsterdam te begrijpen en in perspectief te plaatsen.4 

Tijdens het onderzoek kwamen er verschillende ervaringen van hotelschoonmakers naar voren 

die het gevolg waren van precaire (arbeids)omstandigheden. Ik heb deze ervaringen opgedeeld 

in vier categorieën: kwetsbaarheid, onzekerheid, afhankelijkheid en onzichtbaarheid. Deze 

ervaringen staan niet los van elkaar, maar zijn verbonden: ze overlappen en versterken elkaar. 

Samen vormen ze een ervaring van precair werk die specifiek is voor hotelschoonmakers in 

Amsterdam, en tegelijkertijd vergelijkbaar met de ervaringen van precair werk van andere 

beroepsgroepen in andere delen van de wereld.  

 

Bevindingen en advies 

In dit adviesrapport worden eerst de vier ervaringen van precariteit toegelicht. Daarna worden 

de mogelijkheden en restricties voor schoonmakers om daadkrachtig om te gaan met deze 

omstandigheden uiteengezet. Ten slotte geef ik een aantal suggesties over hoe de situatie van 

Amsterdamse hotelschoonmakers verbeterd zou kunnen worden. Daarbij kijk ik zowel naar hoe 

hun daadkracht ondersteund kan worden, als naar welke veranderingen er top-down in de 

hotelindustrie zouden kunnen worden doorgevoerd. 

 

                                                           
3 ILO (2012), From Precarious Work to Decent Work: Outcome Document to the Workers’ Symposium on Policies 
and Regulations to Combat Precarious Employment. 
4 Zie voor meer toelichting precair werk theorie I AMSTERDAM’S CLEANER p. 7-9 
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Kwetsbaarheid 

Hotelschoonmakers in Amsterdam zijn kwetsbaar wanneer hen makkelijk schade toegebracht 

kan worden; ze lopen door verschillende factoren het risico uit balans te worden gebracht. 

 

Kamertijd normen5 

Tijdens het werk is de fysieke en mentale gezondheid van 

schoonmakers kwetsbaar, doordat veel druk wordt gelegd 

op het snel schoonmaken van hotelkamers. Schoonmaak 

bedrijven concurreren voor opdrachten met hotels, en 

beloven daarom kamers schoon te maken tegen een laag 

tarief. Op dit tarief baseren zij tijdsnormen waarbinnen de kamers schoon moeten worden 

gemaakt, met rendabiliteit als voornaamste uitgangspunt. Schoonmakers worden geacht 

binnen deze normatieve tijd schoon te maken; het risico en de verantwoordelijkheid wordt bij 

hen gelegd. De gevolgen voor het niet halen van de normen variëren; van het uitsluitend 

uitbetalen van kamertijd (onderbetaling), tot scheldkanonnades of ‘zachtere’ druk. Door de 

strakke normen moeten schoonmakers een constant gevecht tegen de tijd voeren. Dit gevecht 

maakt hen kwetsbaar voor stress en fysieke klachten.  

 

Positie als migrant6 

Bijna alle hotelschoonmakers in Amsterdam zijn mensen 

die (recent, in de afgelopen 5 jaar) naar Nederland zijn 

geëmigreerd. Zij hebben een kwetsbare positie zowel op 

als buiten het werk. Bijvoorbeeld doordat het extreem 

moeilijk is om in de omgeving van Amsterdam een huis 

te vinden, vooral met een relatief laag inkomen. Daarom moeten ze vaak verhuizen, hun huis 

delen met veel mensen of kunnen ze zich niet inschrijven op het adres waar ze wonen. 

Daarnaast wordt vaak misbruik gemaakt van hun gebrek aan kennis van de Nederlandse taal en 

arbeidsrechten. Werkgevers kunnen ongestraft afspraken uit de CAO en contracten niet 

                                                           
5 Zie I AMSTERDAM’S CLEANER p. 27-33 
6 Zie I AMSTERDAM’S CLEANER p. 20-23 

“Time is an enemy, it's your 
enemy when you are a 
kamermeisje. (…) It is 
possible to do it, but almost 
impossible. So you must deal 
with the time and stress.” 

“When I complained because they 
did not pay me for all the hours I 
worked they’d get angry. (…) 
They’d say: you’re not Dutch, you 
don’t speak Dutch, we give you a 
job, and now you complain?!” 
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nakomen, omdat schoonmakers niet de mogelijkheid hebben om deze zelf te kennen of af te 

dwingen. 

Onzekerheid 

Flexibele contracten, onzekere ervaringen7 

Veel schoonmakers werken met een flexibel contract waarin slechts een minimaal aantal 

zekere uren staat vastgelegd (bijvoorbeeld 0 of 8 per maand). Deze contracten worden door 

werkgevers geprefereerd omdat dit het voor hen mogelijk maakt om de arbeidskosten aan hun 

fluctuerende behoeften te koppelen. Aangezien de hotelmarkt in Amsterdam op dit moment 

ontzettend druk is, en er een groot gebrek aan schoonmakers is, werken veel schoonmakers 

fulltime met een minimaal contract. Dit heeft voor hen verschillende nadelen. Zij zitten namelijk 

in constante onzekerheid over hun inkomen wanneer ze ziek worden, wanneer de zaken 

minder goed gaan of als een leidinggevende hen om persoonlijke redenen niet wil inplannen. 

Vanuit eenzelfde behoefte aan flexibiliteit vanuit de werkgever zijn schoonmakers daarnaast 

ook constant onzeker over roosters. Zij weten hun werkdagen vaak pas een aantal dagen van 

te voren, dit maakt het moeilijk om een gezonde balans tussen werk en vrije tijd te behouden. 

 

Afhankelijkheid 

Hotelschoonmakers zijn in verschillende situaties afhankelijk van anderen voor hun welzijn en 

overleven; deze ‘anderen’ hebben vaak andere belangen dan de schoonmakers.  

 

Dubbel afhankelijk van uitzendbureau8 

Internationale uitzendbureaus bieden een mogelijkheid 

voor mensen uit landen waar de lonen lager liggen, om 

in Nederland te komen werken als hotelschoonmaker. 

Voor mensen met een beperkt startkapitaal en amper 

kennis van de Nederlandse of Engelse taal is dit soms de 

enige mogelijkheid om een inkomen te genereren. Deze 

bureaus regelen hun werk, woning en documenten. Dit 

betekent dat uitzendkrachten voor de belangrijkste 

                                                           
7 Zie I AMSTERDAM’S CLEANER p. 33-37 
8 Zie I AMSTERDAM’S CLEANER p. 23-25 

“It is difficult to save money when 

your company knows that you want 

to move out. They want to hold you 

as long as possible to get financial 

profit from you, because you pay 80 

euros a week for a bed. (…) So what 

they did; they gave me three days 

work. So I could only pay the house, 

I couldn’t save money.” 
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aspecten van hun leven afhankelijk zijn van dit bureau, dat dus veel controle over hen heeft. 

Uitzendbureaus, wiens doel het is om winst te maken, kunnen misbruik maken van deze 

controle. 

 

Afhankelijk van supervisor9 

De persoonlijke stijl van leidinggeven van een 

supervisor kan van grote invloed zijn op de beleving 

van het werk van schoonmakers. Supervisors zijn 

verantwoordelijk voor het maken van roosters, het 

controleren van de kamers en het managen van het 

personeel. Zij hebben veel vrijheid om dit te doen op 

de manier die zij goed vinden. Door het 

schoonmaakbedrijf wordt vooral druk opgelegd om 

de kamer-tijdsnormen te halen, en het hotel eist 

hoge kwaliteit. Als zodanig staan supervisors onder grote druk van verschillende kanten. De 

stress die dit genereert, reageren sommigen af op de schoonmakers in hun team door 

bijvoorbeeld te schelden of gewerkte uren niet op te schrijven. 

 

Onzichtbaarheid 

Zichtbaar zijn betekent dat de schoonmakers’ aanwezigheid wordt erkend door anderen, die 

hem/haar aanzien als gelijkwaardig en met respect behandelen. Wanneer erkenning en respect 

uitblijven, ervaren schoonmakers onzichtbaarheid. 

 

Stigma op vuil en schoonmaken10 

Schoonmaakwerk wordt geassocieerd met vuil. Het is 

daarmee een baan die wordt gezien als een van de 

‘laagste’ binnen de maatschappij. Dit is ook de reden dat 

dit werk vaak wordt gedaan door buitenstaanders, zoals 

migranten. Door dit stigma rondom vuil (het ‘dirty work 

                                                           
9 Zie I AMSTERDAM’S CLEANER p. 37-40 
10 Zie IAMSTERDAM’S CLEANER p. 15-17 

“One supervisor, she was really 

though (…) if you don't speak English, 

you have a huge problem with her. 

And one woman, she didn't speak 

English. She was so stressed when she 

had this supervisor, because she sent 

her back for everything. When she 

looked at the rooster she didn't check 

when she was working, but when this 

supervisor was working! Because 

then she was afraid to come to work.”  

 

“Ik denk dat mensen zich te goed 

voelen om schoon te gaan maken. 

Absoluut. Ik weet toen ik klein was, 

dat mijn ouders zeiden: je moet 

goed studeren want anders ga je 

maar ergens putjes scheppen of 

schoonmaken. Nou ja hé, dat 

spreekt al voor zich.” 
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stigma’) worden schoonmakers en schoonmaakwerk vaak verborgen voor degenen wiens vuil 

wordt opgeruimd; in dit geval de hotelgasten. Zo blijft de arbeid die in het dagelijks ‘maken’ 

van een hotel zit verborgen en blijft respect en erkenning voor het werk van schoonmakers 

vaak uit. 

Onzichtbaar in uitbesteding11 

Het meeste schoonmaakwerk in hotels wordt gedaan 

door werknemers van een schoonmaak bedrijf, of 

werknemers van een uitzendbureau ingehuurd door 

een schoonmaak bedrijf. Zij horen dus niet bij het hotel 

op een manier zoals het directe personeel wel doet. 

Verschillende schoonmakers geven dan ook aan dat zij 

zich soms genegeerd of respectloos behandeld voelen 

door het overige personeel. Daarbij komt dat zij zich 

vaak tegelijkertijd ver verwijderd voelen van het schoonmaakbedrijf waar zij officieel voor 

werken. Het contact verloopt soms moeizaam; de schoonmakers en hun belangen worden ook 

niet altijd erkend door het schoonmaakbedrijf waar zij dagelijks op afstand voor werken. 

 

Onzichtbaar op papier12 

Veel van de precaire ervaringen van schoonmakers zijn onzichtbaar voor hulporganisaties, 

vakbonden of de overheid. Dit komt (deels) doordat er een verschil is tussen de 

arbeidsomstandigheden ‘op papier’ (zoals vastgelegd in contracten en de CAO), en de 

daadwerkelijke ervaringen van schoonmakers. Volgens de regels mag er niet per kamer betaald 

worden, krijgen schoonmakers die ver weg wonen een reiskostenvergoeding en mogen 

schoonmakers die fulltime werken op een parttime contract aanspraak maken op vastgelegde 

uren. Maar, in de praktijk houden veel werkgevers zich niet aan deze regels. Schoonmakers, 

voornamelijk migranten die niet altijd op de hoogte zijn van de officiële regels, of er niet 

openlijk voor durven op te komen (uit angst voor het verliezen van hun baan) zijn hier de dupe 

van. Dit wordt niet herkend wanneer men op de bestaande regels focust. 

  

                                                           
11 Zie I AMSTERDAM’S CLEANER p. 41-43 
12 Zie I AMSTERDAM’S CLEANER p. 21-22; 35-37 

In de hotel zij maken ontbijt in de 

ochtend, en daarna de rest van 

eten gaan naar de keuken. En 

niemand pakken. De mensen van 

housekeeping, wij lopen na werk 

door de keuken. En wij vragen één 

croissant of zo, omdat wij is erg 

honger na werk! Zij zeggen; nee 

mag niet! Mag niet eten! Maar ze 

gooien weg! Waarom?  
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Mogelijkheden en restricties voor daadkracht 

Een van de belangrijkste debatten in de sociale wetenschappen is die van structure versus 

agency. Dit debat gaat in essentie over de vraag wat meer invloed heeft op ons leven: 

persoonlijke daadkracht (agency), of de structurele omgeving? Tot nu toe hebben we gekeken 

naar precaire ervaringen van schoonmakers die worden gecreëerd binnen de structuur van de 

Amsterdamse hotelindustrie. Het is nu tijd om aandacht te besteden aan de verschillende 

manieren waarop schoonmakers met deze situatie omgaan vanuit hun persoonlijke 

daadkracht.  

 

Persoonlijke tactieken en strategieën13 

Hotelschoonmakers maken gebruik van verschillende ‘tactieken’ om om te gaan met hun 

ervaringen. Sommigen ondergaan zware arbeidsomstandigheden of onderbetaling zonder er 

iets over te zeggen. Anderen intensiveren hun werkzaamheden en gaan meer werken (soms in 

verschillende banen) om rond te komen. Anderen wisselen regelmatig van baan, tot ze een 

werkgever vinden waar het beter geregeld is. Er zijn naar mijn indruk weinig schoonmakers die 

onderhandelen over een beter contract in een sollicitatiegesprek, maar degenen die dit doen 

kunnen hier wel succes uit halen. Ten slotte wordt er wel veel geroddeld en geklaagd op de 

werkvloer, verborgen voor leidinggevenden. Ook schrijven sommige schoonmakers een review 

over hun baan online. Dit kleine en verborgen verzet is van groot belang voor het omgaan met 

precaire omstandigheden. 

 

Wat houdt verzet tegen?14 

Het CNV schat dat het aantal hotelschoonmakers dat misstanden bij hen meldt, slechts een 

fractie is van het aantal hotelschoonmakers dat misstanden ervaart. Er zijn verschillende 

redenen waarom hotelschoonmakers terugdeinzen om verslag te doen van hun precaire 

ervaringen, hulp te vragen of collectief te protesteren. Sommige schoonmakers koesteren geen 

hoop dat de omstandigheden kunnen verbeteren. Anderen zijn van plan om binnen korte tijd 

met het werk te stoppen (en uit Nederland weg te gaan). Weer anderen vergelijken de 

omstandigheden en uitbetaling hier met die in hun thuisland en klagen daarom niet. Veel 

                                                           
13 Zie I AMSTERDAM’S CLEANER p. 48-52 
14 Zie I AMSTERDAM’S CLEANER p. 54-57 
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anderen zijn bang om hun baan te verliezen of niet te worden ingepland, daardoor zijn ze 

achterdochtig.  
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Aanbevelingen 

De Amsterdamse hotelindustrie is succesvoller dan ooit; de bezettingsgraden zijn gigantisch en 

ondanks de hotelstop groeit het aantal hotels binnen en buiten de stad. Deze ontwikkelingen 

zorgen voor verhitte debatten; verdringen hotels de ruimte voor betaalbare huisvesting, en zijn 

er niet veel te veel toeristen in de stad? Dit onderzoek voegt een derde punt van discussie toe 

aan het debat over de hotelindustrie in Amsterdam. Hoe kan deze industrie voortbestaan en 

groeien, zonder dat de lasten worden gedragen door het personeel onder aan de keten, de 

schoonmakers? Want zoals we hebben gezien, is het belangrijk te beseffen dat het feit dat het 

ontzettend goed gaat met de Amsterdamse hotelindustrie, niet betekent dat het ook goed gaat 

met de arbeidsomstandigheden van de schoonmakers. Om de ontwikkeling van Amsterdamse 

hotelsector duurzaam door te zetten moeten we schoonmakers en hun belangen centraal 

zetten. Vanuit deze gedachte heb ik verschillende adviezen ter verbetering opgesteld, bedoeld 

voor verschillende partijen actief binnen en aan de randen van de hotel industrie. 

 

Advies voor werkgevers (hotels en schoonmaakbedrijven) 

Er is een groot gebrek aan hotelschoonmakers in de stad; dit is een urgent probleem voor hotels 

en schoonmaakbedrijven. Op dit moment worden de lasten van dit probleem gedragen door 

schoonmakers en supervisors die elke dag keihard werken om met een personeelstekort de 

kamers op tijd schoon te krijgen. Het is dus in het belang van zowel het personeel als de 

bedrijven om het personeelstekort weg te werken, maar dit is de verantwoordelijkheid van de 

werkgevers. Eigenlijk is de oplossing vanzelfsprekend: er moet duurzaam worden geïnvesteerd 

in personeel, in plaats van constant zo veel mogelijk mensen aan te trekken en vervolgens te 

overvragen. Duurzaam investeren kan op een aantal manieren: 

- Goed inwerken van schoonmakers: op de werkvloer en via officiële cursussen.  

- Mogelijkheden bieden om bij te scholen en door te groeien 

- Meer vaste- en fulltime contracten afgeven 

- Realistische normen voor schoonmaak snelheid en kwaliteit instellen 

- Gesjoemel met uren voorkomen, bijvoorbeeld door middel van een inklok-systeem 

- Mensen waarderen en gezien laten voelen; door kleine dingen zoals een kerstpakket, 

een gratis lunch of koffie en thee in de personeelskantine. 

De normen voor de tijd die het kost om een kamer schoon te maken moeten niet gebaseerd 

worden op principes van winst. In plaats daarvan moet bij het opstellen van deze normen 
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gekeken worden naar fysieke mogelijkheden, ergonomie en de verschillende (schoon te maken 

objecten in) hotelkamers. Ervaren schoonmakers moeten een adviesrol krijgen in het opstellen 

van deze normen. 

Om schoonmakers en hun werk zichtbaarder te maken, stel ik voor om schoonmakers 

persoonlijke visitekaartjes te geven die ze achter kunnen laten in de kamers. Dit doet gasten 

beseffen dat hun kamer is schoongemaakt en zet hen wellicht aan tot het geven van fooi. 

 

Advies voor wet- en regelgeving en handhaving (arbeidsinspectie) 

Er moet meer gecontroleerd en gehandhaafd worden op werkgevers die zich niet houden aan 

afspraken in de CAO. De enige manieren om erachter te komen of dit gebeurt, zijn door het 

houden van verassingsinspecties en door regelmatig met schoonmakers in gesprek te gaan. 

Wanneer misstanden naar voren komen, moet bij de bestrijding hiervan de belangen van 

schoonmakers centraal staan. Bijvoorbeeld in het geval dat schoonmakers per kamer betaald 

worden; dan moeten niet alleen de werkgever en opdrachtgever beboet worden. 

Schoonmakers moeten gecompenseerd worden, zonder dat ze uitgebreid schriftelijk bewijs 

hoeven te leveren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door te kijken naar loonstrookjes uit het 

verleden, en dan een berekening te maken van het ongeveer gemiste aantal uren. Dit kan dan 

op de werkgever teruggevorderd worden. 

 

Advies voor organisaties gericht op emancipatie (FairWork, vakbonden) 

Veel arbeidsmigranten die werken als schoonmaker hebben geen weet van hun rechten als 

werknemer, of durven daar niet voor op te komen. Dit komt onder andere door een gebrek aan 

kennis van de Nederlandse taal en de angst om hun baan kwijt te raken. Het is van belang dat 

kennis over arbeidsrechten wordt overgebracht en dat migranten worden ondersteund in het 

opkomen voor hun rechten. Hierbij moet rekening gehouden worden met de specifieke situatie 

van arbeidsmigranten. Voorlichting in eigen taal, hulp met de Nederlandse taal en het 

verstrekken van een toegankelijke uitleg van de Nederlandse arbeidsmarkt is essentieel.  

Door de krapte op de arbeidsmarkt voor schoonmakers kunnen mensen meer eisen stellen in 

een sollicitatiegesprek; ze hebben kans van slagen bij het onderhandelen over een contract met 

vaste uren of een hoger loon met ervaring. Maar veel schoonmakers doen of durven dit niet. 

Voorlichting en cursussen over deze mogelijkheden zouden mensen kunnen helpen om 

succesvol te onderhandelen over hun eigen voorwaarden. 


