
Donderdag 15 april: Manifestatie op het La Guardiaplein 

Gezond werken 

in een  

schone omgeving 
Van 12-13 uur. Voor alle medewerkers van het UWV 

 

Een schone werkomgeving is van cruciaal belang voor ieders gezondheid. De ARBO-wet verplicht  

de werkgever om zorg te dragen voor een schone en veilige werkplek. Op het kantoor van het 

UWV wordt die verplichting nu al weken lang niet nagekomen. Wie is daar schuld aan? Hoe is deze 

situatie te verbeteren? En welke stappen kan u als werknemer bij het UWV nemen om hier 

verbetering in aan te brengen? Deze vragen staan centraal op de manifestatie a.s. donderdag op 

het plein voor de UWV-torens (bij Amsterdam Sloterdijk). 

 

Toespraken 

• Dr. J.M Linthorst
1

 voorzitter van de raad van bestuur van het UWV (gevraagd).  

“Wie kwaliteit in huis wil halen moet er wat euro’s voor over hebben”.  

• Drs. D.M.F. Jongen2 
Lid van de raad van bestuur van het UWV (gevraagd). 

“Bij de aanbesteding hoeven we niet op de kleintjes te letten.” 

• Schoonmakers van het UWV
3

 (toegezegd) 

”Hoe wij al jaren op de kleintjes letten en er nu 20 cent bij willen”. 
Daarnaast is er ruime gelegenheid tot discussie, met de schoonmakers, werknemers van het 

UWV en andere belangstellenden. Tevens is er informatiemateriaal, muziek en vele andere 

attracties.  

 

Deze manifestatie wordt u aangeboden door het steuncomité  

Steun de Schoonmakers. www.steundeschoonmakers.wordpress.com 

Teken ook onze petitie op: http://steundeschoonmakers.petities.nl  

 
Wilt u deze aankondiging na lezing doorgeven aan een collega of op het prikbord hangen 

                                                 
1 Dr. J.M. (Joop) Linthorst is specialist in beloningssystemen. Met een jaarinkomen van € 216.047 euro zit hij  

zelf ruim boven de Balkenendenorm. 

2 Drs. D.M.F.(David) Jongen is binnen het bestuur van het UWV verantwoordelijk voor de uitbesteding van 

de schoonmaak. Naast zijn jaarsalaris € 165.139 declareerde hij het afgelopen jaar 10.765,19 euro aan 

etentjes, borrels en andere onkosten.  

3 De schoonmakers verdienen minder dan 10 euro per uur.  Het afgelopen jaar is er door het UWV 

aanzienlijk bezuinigd op de schoonmaakkosten. 


