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Werkmateriaal
Aandachtspunt

nvt

goed matig slecht Opmerking

Schoonmaakmaterialen (poetsdienst, gezinshulp en dienstencheques)

Trapladder

Stofzuiger

Vloertrekker
Stofdoeken

Werkdoeken

Stoffer en blik
Bezem
Emmer van 10 liter
Emmer van 5 liter

de ladder heeft maximum
3 treden (incl. bovenste
vlak) en steungreep

nvt

 



de trapladder is liefst licht
nvt
om te dragen

 



steellengte >= 135 cm

nvt

 



instelbare steellengte 120
nvt
– 145 cm

 



Voldoende opvangzakken

nvt

steellengte >= 135 cm

nvt

rubberen strip

nvt

propere flanellen doek

nvt

voldoende stuks

nvt

gemakkelijk te wringen

nvt






















materiaal synthetisch
(pluspunt)

nvt

 



rubber strip (pluspunt)

nvt

steellengte >= 135 cm

nvt

Zachte borstel

nvt

Harde borstel

nvt
















Plastiek met goede
handgreep

nvt

 



nvt

 



nvt

 



nvt











Spons
Zeem

Indien geen microvezel
doek aanwezig

Metalen schuursponsjes

nvt






Meerdere en propere
dweilen aanwezig

nvt

 



microvezel of synthetisch

nvt

afwasteil

nvt

 
 




Raamtrekker
Toiletborstel
Schuurspons

Dweil
Afwasteil/spoelbak

heel en schoon

nvt
nvt

Onafhankelijke
Thuiszorg
Verenigingen

Checklist - materiaallijst
Versie: juni 2015

Afwasborstel
Theedoeken
Wasmachine

Pagina 2 van 4

nvt

 
 
 





nvt

 



pluspunt
minstens 4 stuks

nvt
nvt

pluspunt
gebruiksaanwijzing
beschikbaar (Nederlands)

Schoonmaakproducten (poetsdienst, gezinshulp en dienstencheques)
Vloerzeep

nvt

Allesreiniger

nvt

  
  

WC-reiniger (zonder
javel)

nvt

  

Afwasproduct

nvt

Azijn

nvt

  
  

Onderhoud kledij (enkel gezinshulp en dienstencheques)
Droogrek/waslijn

tot maximum 15 cm boven
hoofdhoogte acceptabel
nvt
154 – 175 cm

  

nvt

  

Wasmiddel
Wasknijpers

voldoende wasknijpers
aanwezig

nvt

  

Strijkplank

hoogte voor
gesteund/staand werken:
verstelbaar tussen 80 en
95 cm

nvt

  

Strijkijzer

stoomstrijkijzer (pluspunt) nvt

  

Boodschappen (enkel gezinshulp)
Boodschappenwagen

pluspunt

nvt

  

Maaltijden bereiden (enkel gezinshulp en dienstencheques)

  
  

Keukengerei

voldoende aanwezig

nvt

Fornuis

minstens 2 kookplaten

nvt

Pannen

handgrepen gaaf en stevig
nvt
bevestigd

  

Bestek

scherp keukenmes

  
  
  

nvt

Ovenwanten

nvt

Snijplank

nvt
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Opmerkingen
De klant heeft de plicht om te zorgen dat onze medewerkers steeds in veilige en hygiënische omstandigheden
hun taken kunnen uitvoeren.

Materiaal
Deze lijst bevat het materiaal dat minimum aanwezig moet zijn voor de uitvoering van de afgesproken taken.
Voor specifieke taken kan onze medewerker extra materiaal nodig hebben. Als dit het geval is, dan zal dit
besproken worden met u.
Het gevraagde materiaal dient bij aanvang aanwezig te zijn, of ten laatste twee weken na aanvang van de hulp.
Omdat niet alles van toepassing is voor elke taak, neemt u de materiaallijst best eens door met uw poetshulp
en/of verzorgende.
De werknemer dient over warm water te beschikken.
Het materiaal is proper en in goede en veilige staat:
elektrische toestellen zijn snoerveilig;
versleten materiaal wordt tijdig vervangen;
alle producten die gebruikt worden, zitten in originele verpakking (inclusief etiket).

Producten
Werknemers mogen geen persoonlijk materiaal meenemen voor de uitvoering van de afgesproken taken.
Er mag niet gewerkt worden met schoonmaakproducten die het gevaarsymbool giftig, schadelijk of corrosief
dragen. Ook javel en producten die javel bevatten zijn strikt verboden.

Corrosieve producten
Gevaarsymbool: 2 reageerbuisjes, een hand en een metalen plaat, met de vermelding
‘corrosief’ of ‘C’.
Voorbeelden: javel, ontstopper, bijtende soda, ammoniak, bepaalde wc-reinigers agressieve
ontkalkers,…
Risico: corrosieve stoffen tasten bij contact de weefsels aan en kunnen zware chemische
brandwonden veroorzaken.

Schadelijke producten
Gevaarsymbool: een zwart uitroepteken met de vermelding ‘schadelijk’ of ‘Xn’.
Voorbeelden: vloeibare boenwas, schimmelreinigingsproducten, zoutzuur, white-spirit,…
Risico: schadelijke producten hebben reeds in een relatief kleine hoeveelheid een weerslag
op de gezondheid, met eventuele dood tot gevolg. Deze producten dringen het lichaam
binnen via contact met de huid, door inademing of door inname via de mond.
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Zeer giftige – giftige producten
Gevaarsymbool: een zwart doodshoofd met de vermelding ‘giftig’ of ‘T’/ ‘zeer giftig’ of ‘T+’.
Voorbeelden: ontvlekkers, mathanol (brandalcohol), sprays om stoffen en leder waterdicht te
maken,…
Risico: giftige producten hebben reeds in een zeer kleine hoeveelheid een weerslag op de
gezondheid, met eventuele dood tot gevolg. Deze producten dringen het lichaam binnen door
contact met de huid, door inademing of door inname langs de mond.

Geen onnodige risico’s
Ramen op verdiepingen kunnen enkel gepoetst worden als ze naar binnen toe opengaan. Het is voor onze
medewerkers verboden ramen te poetsen als zij uit het raam moeten hangen of op de vensterbank moeten
staan.
Poetswerk waarbij het gebruik van een ladder met meer dan 3 treden nodig is, wordt niet toegestaan.
Buitenpoetswerk bij regen, sneeuw en koude weersomstandigheden of bij hoge temperaturen wordt niet
toegestaan.

