
Convenant
‘Statushouders inclusief’

Partijen
 De schoonmaakbranche in Nederland, aangevoerd 

door de ondertekenende schoonmaakorganisatie 
vermeld in titelblad deelnemers 1, hierna te noemen 
Werkgever;

 De gemeente, zoals vermeld en ondertekend in titel-
blad deelnemers 2, hierna te noemen Gemeente.

 Seiso Opleidingen BV, zoals vermeld en ondertekend 
 in titelblad deelnemers 3, hierna te noemen Seiso;

 Werkvloer Beroepsopleidingen BV, zoals vermeld en 
ondertekend in titelblad deelnemers 4, hierna te 

 noemen Werkvloer;

In aanmerking nemende;
 dat Werkgever een schoonmaakonderneming bedrijft 

die vanuit de visie van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen enerzijds en haar structurele personeels-
behoefte anderzijds statushouders een kans wenst te 
geven zich binnen haar bedrijf te ontwikkelen;

 dat Seiso binnen de facilitaire dienstverleningsbranche 
een vooruitstrevende rol heeft als opleider van vak- of 
branche erkende opleidingen en zich vanwege haar rol, 
netwerk en ervaring wenst te verbinden aan dit project;

 dat Werkvloer een leidende rol heeft binnen de 
ontwikkeling van Kweekvijver-projecten in Nederland 
en in het kader van deze projecten een unieke ervaring 
en expertise heeft in het geven van functiegerichte Ne-
derlandse taal en branche-specifieke vakopleidingen, 
waardoor kandidaten in staat zijn de branche erkende 
certificaten ook daadwerkelijk te behalen;

 dat Gemeente in het algemeen een bestand van 
statushouders beheren die een achterstand tot de ar-
beidsmarkt hebben vanwege hetzij taal, hetzij vaktech-
nische kennis, hetzij mobiliteit

Komen als volgt overeen;

Artikel 1 Aanbod kandidaten
De gemeente maakt op basis van vooraf vastgestelde 
parameters en op grond van  beschikbaarheid en motiva-
tie een selectie van potentiële kandidaten die deelnemen 
aan een gezamenlijke workshop waarin de kandidaten 
worden geïnformeerd over de branche, de voorkomende 
werkzaamheden, de inhoud van het traject en het concrete 
perspectief. De Gemeente faciliteert de locatie, waarbij 
Seiso en Werkvloer de workshop zullen verzorgen.

Artikel 2 Selectie
Tijdens of na de workshop kunnen geïnteresseerden 
zich inschrijven waarna in overleg met de Gemeente een 
intake wordt georganiseerd. Hierbij zal de motivatie en 
beschikbaarheid op individueel niveau worden getoetst . 
Daarnaast zal door Seiso een landelijk erkende taalvaar-
digheids- en leerbaarheids-toets worden afgenomen, om 
enerzijds de actuele status te meten, maar ook de haal-
baarheid in te  schatten. In overleg tussen partijen wordt 
besloten een kandidaat wel of niet toe te laten.

Artikel 3 Inhoud opleidingstraject
Het traject kent vier vaste componenten die conform een 
vooraf, in overleg tussen alle partijen en de kandidaten, 
vastgestelde planning in 6 maanden worden behandeld:
- Werknemersvaardigheden en Nederlandse werk-
 cultuur in het algemeen (houding, motivatie, stiptheid, 

presentie, interactie, representativiteit, etc.);
- Functiegericht Nederlands, waarbij de taallessen 
 volledig in het teken staan van de werkzaamheden 
 die de kandidaten gaan verrichten, het vakjargon, 
 theoretische kennis, materiaalkennis en branche-
 specifieke werkwijze, methodieken en mores;
- Vaktechnische kennis, zowel in theorie als praktijk, 
 afgesloten met een landelijk erkend examen waarmee 

de kandidaten duurzaam werkzaam kunnen zijn binnen 
 de schoonmaakdienstverlening (materiaalkennis, 

methodieken, werkprogramma’s , middelenbeheer, 
doseren, etc.);

- Werkstage op de opleidingslocatie, waarbij het theore-
tische deel, maar ook de taal direct onder deskundige 
begeleiding in de praktijk wordt toegepast en de 

 kandidaten stapsgewijs wennen aan het ritme, de 
werkcultuur, en vooral Nederlands spreken. 

 
Artikel 4 Kaders/uitgangspunten en duur 
van het traject
De totale duur van het project is maximaal 6 maanden, 
waarbinnen de kandidaten de in artikel 3 beschreven 
onderdelen volgen. Dit geschiedt met behoud van uitkering 
tot het moment dat er een arbeidsovereenkomst tussen 
de kandidaat en Werkgever tot stand komt. 

Partijen maken onderling nadere afspraken ten aanzien 
van de startdatum, de planning en de kosten van het 
project. Daar dit een cofinanciering betreft, worden deze 
afspraken separaat door betreffende partijen (Seiso – 
gemeente en Seiso – werkgever) overeengekomen in een 
projectplan. Hierbij geldt dat Werkgever ongeveer 
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70% van de kosten voor diens rekening neemt. 
De overige 30% van de totale kosten worden aan de 
Gemeente doorbelast. Bij tussentijdse uitval, niet te 
wijten aan een der partijen, worden de daadwerkelijk 
gemaakte kosten aan de gemeente gefactureerd. 

De groepsgrootte betreft minimaal 8 personen , waarbij 
steeds een veelvoud van 8 wordt gehanteerd. Gelet op de 
intensiteit van het traject, kan er op deze wijze voldoende 
persoonlijke en individuele aandacht voor een kandidaat 
zijn. Een grotere groep is mogelijk, echter dient deze dan 
bijvoorbeeld 16 of 24 personen te bevatten. In dat geval 
wordt een docent/begeleider per groep van 8 personen 
ingezet.

Daar in beginsel geen BBL in het traject is opgenomen, 
is de instroomdatum flexibel. Het streven is om de 
kandidaten eerst een aantal maanden te laten wennen 
aan de inhoud van het werk, het werkritme enzovoorts, 
alvorens ze door de werkgever worden aangemeld voor 
de BBL Assistent Dienstverlening (Entree, 1 dag per week 
naar school). 

Artikel 5 Verantwoordelijkheden partijen
Seiso en Werkvloer zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor het gehele voortraject, waaronder onder andere de 
opleiding, de begeleiding en de algehele coördinatie van 
het traject.

De gemeente draagt zorg voor de eerste selectie van 
geïnteresseerde kandidaten en faciliteert in een persoon 
die de voortgang van deze kandidaten borgt door afstem-
ming met Seiso en Werkvloer.

Werkgever faciliteert in de opleidingslocatie, de werkstage-
plek, de te gebruiken materialen en eventuele bedrijfskleding. 
Voorts draagt Werkgever zorg voor vervoer van de 
kandidaten, indien eigen vervoer binnen alle redelijkheid 
niet mogelijk is. Voorts draagt Werkgever zorg voor de aan-
stelling van een verantwoordelijke binnen haar organisatie, 
die samen met de andere partijen de voortgang van de 
kandidaten borgt.

Artikel 6 Garanties
Een traject gaat van start indien de onderlinge afspraken 
geformuleerd zijn in een trajectplan, waarin de planning, 
het aantal deelnemers en de kosten zijn geaccordeerd.
Seiso en Werkvloer garanderen dat de kandidaten die 
door hen geselecteerd zijn, op een juiste wijze worden 
opgeleid voor het vak dat zij na het traject gaan 

uitvoeren waarbij;
- De kandidaat weet wat van hem/haar verwacht wordt;
- De kandidaat heel gestructureerd naar het einddoel 

gebracht wordt, met de juiste werknemersvaardig-
 heden en de vereiste vakopleiding.

Werkgever garandeert dat alle geselecteerde kandidaten 
bij afronding van dit traject een betaalde baan krijgen voor 
de duur van een jaar, tussen de 15 en 28 uur per week. 
Het minimum is 15 uur per week, gestreefd wordt om door 
wellicht extra vakopleidingen/cursussen dit uit te breiden 
naar 28 uur per week.

Werkgever verbindt zich vervolgens om de facturen voor 
de opleiding en begeleiding tijdig te voldoen, om geen 
onnodige vertragingen op te lopen in het proces.

De Gemeente garandeert eveneens een tijdige betaling 
van de opleidingskosten , zodat de voorfinanciering vanuit 
Seiso en/of Werkvloer niet onnodig lang hoeft te duren.

Artikel 7 Duurzame uitstroom
Er is sprake van duurzame uitstroom, doordat de kandidaten 
bij gebleken geschiktheid na het traject een jaarcontract 
krijgen. In beginsel is sprake van schadelastbeperking, 
maar doordat ze branche-erkende certificaten ontvangen, 
zou de kandidaat vervolgens elders gemakkelijker aan 
werk kunnen komen.  Daarnaast streeft men ernaar om 
de kandidaat tijdens het werk alsnog aan een BBL Entree-
opleiding te laten beginnen. Dit is uiteraard afhankelijk 
van de mate waarin de kandidaat Nederlands spreekt, de 
toelatingseisen van het betreffende ROC en de motivatie 
van de kandidaat. Dit traject leent zich echter perfect voor 
kandidaten die nog met inburgering bezig zijn.

Artikel 8 Slotartikel
Op dit convenant en de daarmee samenhangende traject-
plannen is het Nederlands recht van toepassing. In geval 
de partijen in de toekomst van mening verschillen omtrent 
de interpretatie of uitvoering van dit convenant zullen zij 
trachten door middel van onderling overleg tot een rege-
ling te komen. Voor het geval zij hier niet in slagen zullen 
zij zich wenden tot de eindverantwoordelijke personen 
binnen de respectievelijke organisaties en instanties 
teneinde te trachten de gerezen geschilpunten door 
bemiddeling tot een oplossing te brengen. Pas als deze 
bemiddeling niet tot resultaat leidt zullen de partijen zich 
elk tot een eigen advocaat wenden die dan het geschilpunt 
eventueel aan de rechter kan voorleggen.
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