
 

 

Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie 

 

Werk je als schoonmaakmedewerker in een pand van de Rijksoverheid? Dan gaat er de 

komende tijd iets veranderen. Het kabinet heeft besloten om de schoonmaak bij het Rijk zelf uit 

te voeren. Sinds 2016 bestaat daarom de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO). Wij zetten ons 

elke dag weer in voor een schone, gezonde en prettige werkplek voor de collega’s binnen het 

Rijk. En jij kunt daar mogelijk onderdeel van gaan uitmaken!  

 

Wanneer kun je bij de 
Rijksschoonmaakorganisatie komen 
werken? 

Daarover heeft de Rijksoverheid afspraken gemaakt met 

de vakbonden. Je komt in elk geval in aanmerking om in 

dienst te komen bij de RSO als je voldoet aan de volgende 

voorwaarden: 

 je hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt; 

 je werkt minimaal 1,5 jaar als schoonmaak-

medewerker in dit gebouw van de Rijksoverheid; 

 ben je na 1 januari 2013 begonnen als schoonmaak-

medewerker? Dan heb je een erkend 

schoonmaakdiploma nodig; 

 ben je ziek, maar is dit korter dan 26 weken?  

Dan mag je ook voor de RSO komen werken. Als je 

maar aan de drie regels hierboven voldoet. 

 

Heb je interesse om bij de RSO te komen werken, maar 

voldoe je niet aan de eisen? Dan kun je misschien toch 

komen werken bij de RSO, maar dan hangt het er van af of 

de RSO genoeg werk heeft. Neem hierover contact met 

ons op door een e-mail te sturen naar info.rso@minszw.nl.  

 

Daarnaast geldt nog een aantal regels als je wilt gaan 

werken bij de RSO: 

 Je moet een Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) aanvragen, net als iedere ambtenaar; 

 Heb je geen Nederlandse nationaliteit? Dan moet 

je een geldige verblijfsvergunning hebben en 

toestemming om te mogen werken. 

 

Werken bij de 
Rijksschoonmaakorganisatie, hoe gaat 
dat? 
Als het contract tussen jouw schoonmaakbedrijf en de 

Rijksoverheid stopt, doen we drie dingen: 

1. We vragen de gegevens van alle 

schoonmaakmedewerkers van jouw locatie op. 

Wij bekijken wie voldoet aan de eisen, zoals 

genoemd in de linkerkolom) en bij ons kan 

komen werken. 

2. Dan nodigen we de schoonmaak- 

medewerkers die bij ons kunnen werken uit 

voor een arbeidsvoorwaardenbijeenkomst. Dit 

is bij jou op het werk of in de buurt van jouw 

werk. 

3. Ten slotte krijgen de schoonmaak-

medewerkers die bij ons komen werken een 

arbeidsovereenkomst. 
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Arbeidsvoorwaardenbijeenkomst  

Voldoe je aan de eisen? Dan krijg je van ons een uitnodiging voor een arbeidsvoorwaardenbijeenkomst. Bij de 

uitnodiging ontvang je ook een arbeidsvoorwaardenformulier. De gegevens die we al van jou hebben ontvangen, 

zijn op dit formulier ingevuld. Het is belangrijk dat je controleert of deze informatie klopt. Als de informatie niet 

klopt of niet volledig is, pas of vul het dan aan. Denk eraan dat je alle documenten die genoemd zijn op het 

arbeidsvoorwaardenformulier meeneemt op de datum die op de uitnodiging staat. 

 

Tijdens de arbeidsvoorwaardenbijeenkomst bespreken we de volgende punten:  

 

 

 De Rijksschoonmaakorganisatie 

We vertellen je meer over het werken bij de 

RSO en wat dit voor jou betekent. 

 Je salaris 

Het netto jaarsalaris bij de RSO is hetzelfde 

als het netto jaarsalaris dat je nu krijgt bij jouw 

schoonmaakbedrijf. Je bruto uurloon is lager, 

dit komt omdat je bij de RSO minder 

pensioenpremie en minder aan sociale 

verzekeringen betaalt. 

 Hoeveel uur per week je werkt 

Je kunt bij de RSO hetzelfde aantal uren 

werken als de contracturen die je nu voor dit 

gebouw hebt. Het aantal uren mag echter 

nooit meer zijn dan 36 uur per week. 

 Je arbeidsovereenkomst 

Heb je bij jouw schoonmaakbedrijf een vast 

contract? Dan krijg je bij de RSO ook een 

vaste arbeidsovereenkomst. Heb je een 

tijdelijk contract? Dan krijg je een tijdelijke 

arbeidsovereenkomst bij de RSO. Deze 

overeenkomst  duurt even lang als bij jouw 

huidige schoonmaakbedrijf. Er is geen nieuwe 

proeftijd als je overstapt van een 

schoonmaakbedrijf naar de RSO. 

 Je wordt ambtenaar 

Als je in dienst komt bij de RSO, word je 

ambtenaar. Dit brengt een aantal 

verantwoordelijkheden en regels met zich 

mee. Zo moet je bijvoorbeeld de eed of 

belofte afleggen. Hierover ontvang je later 

meer informatie. 

 

 

 

 Zorgverzekering 

Je hebt de mogelijkheid om je aan te melden 

voor de collectieve zorgverzekering van de 

RSO. Het voordeel is dat je korting kunt 

krijgen op de zorgverzekering. Voor meer 

informatie hierover kun je terecht op 

www.sticolziektekosten.nl 

 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

Om te kunnen werken voor de RSO moet je 

zelf een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) 

aanvragen. Je krijgt hiervoor van ons een 

aanvraagformulier of een digitale link. Lever 

deze (originele) VOG samen met het 

betaalbewijs bij ons in, zodat we de kosten 

met de salarisbetaling aan je kunnen 

uitbetalen. 

 Loonbelasting 

Voor de Belastingdienst moet je aangeven of 

je gebruik wilt maken van de 

loonheffingskorting. Let op! Je kunt maar bij 

één werkgever gebruikmaken van de 

loonheffingskorting. 

 Nevenwerkzaamheden 

Doe je vrijwilligerswerk of heb je een tweede 

baan? Meld dit dan tijdens het gesprek en vul 

het in op het arbeidsvoorwaardenformulier. 

Wij zijn verplicht dit voor alle ambtenaren te 

registreren. 

  
  
  
  
  
 

Heb je vragen? 
 

Stuur dan een e-mail naar info.rso@minszw.nl of bel ons op 06-11 87 70 82. 

 

http://www.sticolziektekosten.nl/

