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12.1 Onderhoud

Gebouwen en terreinen vragen om beheer en onderhoud. Met beheer wordt het beheer
van de inventaris bedoeld. Zoals meubilair en apparatuur. Onderhoud is: alle activiteiten
die je verricht om gebouwen, binnenruimtes en buitenruimtes in goede conditie te houden.
Onderhoud voorkomt veroudering, verval en slijtage. Als schade niet op tijd wordt gezien
en wordt hersteld, kan er vervolgschade ontstaan. Die is dan vaak groter dan de
oorspronkelijke schade. Wanneer je bijvoorbeeld een lekkage aan het plafond niet op tijd
verhelpt, kan er schimmel ontstaan en wordt het oppervlak dat je moet herstellen groter.

WERKZAAMHEDEN
De facilitaire dienst is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. In kleine bedrijven
bestaat het team uit enkele personen. Zij verdelen de taken onderling en voeren die ook
uit. In zo’n klein team ben je een echte duizendpoot. Bij grotere bedrijven is de facilitaire
dienst uitgebreid. Medewerkers richten zich dan op enkele taken. Voorbeelden zijn:
• technische dienst
• schoonmaakdienst
• postkamer
• hospitalityteam (ontvangen en verzorgen van gasten)
• conciërges
• enzovoort.

ONDERHOUD
Onderhoud kun je verdelen in:
• dagelijks onderhoud
Dat is nodig om gebouwen en ruimtes in de goede staat te houden en om de inventaris
gebruiksklaar te houden. Onder dagelijks onderhoud vallen het schoonmaken en het
correctief onderhoud. Correctief (komt van corrigeren=herstellen) onderhoud is het
herstellen van gebreken na bijvoorbeeld melding van een storing of klacht.
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• preventief onderhoud
Preventief onderhoud is het onderhoud dat nodig is om gebouwen, ruimtes en de
inventaris in goede staat te houden. Preventief onderhoud wil zeggen dat er op tijd
maatregelen worden genomen om te voorkomen dat er mankementen en slijtage in de
toekomst ontstaan.

CHECKLIST ONDERHOUD
Noodzakelijk onderhoud breng je in beeld, door het regelmatig uitvoeren van inspecties.
Bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks. Je gebruikt hiervoor een checklist. Je maakt een
inspectieronde door het bedrijf en je controleert puntsgewijs of er gebreken of vervuiling
zijn. Wordt de inventaris juist gebruikt en is deze nog compleet?

Onderhoud kun je verder verdelen in:
1. groot onderhoud
2. klein onderhoud
3. schoonmaak.

1. Groot onderhoud
Voor groot onderhoud en inspecties van een gebouw werk je met een onderhoudsplanning.
Je kunt een onderhoudsplanning maken voor een jaar of voor een langere periode.
Voorbeelden van groot onderhoud zijn bijvoorbeeld het schilderen van gebouwen of een
renovatie. Andere voorbeelden: het moderniseren van ruimten of het aanleggen van tuinen
en paden. Voor deze werkzaamheden worden specialisten ingehuurd.
Groot onderhoud staat gepland in een meerjarenonderhoudsplan.
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109876543210Jaar
Onderhoud

XXXSchilderwerk
deuren

XXXXXSchilderwerk
waterslagen
kozijnen

XXXSchilderwerk
kozijnen

XXSchilderwerk
daklijsten

XXSchilderwerk
gevels

Voorbeeld meerjaren onderhoudsplan.

Jaar 0 is hierbij het bouwjaar. Je ziet hierin dat na 2 jaar de waterslagen (dorpels)
geschilderd worden en na 4 jaar de kozijnen, deuren en daklijsten. Voor een bedrijf is het
handig om aan deze planning een begroting te koppelen. Op die manier wordt er geld
gereserveerd voor dit groot onderhoud.

2. Klein onderhoud
Een deur schilderen of een plint vastmaken zijn hier voorbeelden van. Andere voorbeelden
zijn:
• onderhoud aan tuinen (watergeven, snoeiwerk, vegen, aanharken en bijvoorbeeld

grasmaaien)
• uitvoeren van reparaties (lamp verwisselen, deuren recht hangen en bijvoorbeeld

verstoppingen opheffen).
Klein onderhoud wordt vaak na inspectie of een melding uitgevoerd.
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3. Schoonmaak
Een dagelijkse bezigheid. Schoonmaakwerkzaamheden zijn bijvoorbeeld:
• schoonmaken en opruimen van accommodaties (bungalows, appartementen, kamers)
• schoonmaak en opruimen van gebouwen (gangen, entrees)
• schoonmaak en opruimen van sanitair (toiletten, wasruimten en douches)
• zemen van ramen
• onderhoud van vloeren (stofzuigen, wissen, dweilen en moppen)
• het aanvullen van materiaal (toiletpapier, zeep en shampoo, laken- en doekenpakketten,

printerpapier).

Let op!
Voor alle technische werkzaamheden moet je opgeleid zijn voordat je eraan gaat werken.
Als je zonder de nodige kennis onderhoud uitvoert aan elektrische- en gasapparaten of
onderhoud aan ingewikkelde machines gaat het vaak mis. Daarom wordt specialistisch
werk vaak uitbesteed aan leveranciers of onderhoudsdiensten.

12.2 Beheren van installaties en apparatuur

In gebouwen en ruimtes zijn allerlei installaties, apparaten en machines aanwezig. Denk
maar aan airconditioning, een verwarmingsketel en verlichting, maar ook
brandmeldinstallaties, inbraakinstallaties en veiligheidssystemen. Ook staan er allerlei
apparaten als: printers, drankenautomaten, koffiezetapparatuur. En wat dacht je van
machines als een boormachine en een wasmachine? De facilitaire dienst is verantwoordelijk
voor het onderhoud hiervan.
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Apparaten verdeel je in twee groepen:
1. statische apparaten:
Deze maken geen beweging. Bijvoorbeeld tv-toestel of fornuis.
2. dynamische apparaten:
Deze maken bewegingen. Bijvoorbeeld:
• machines: bewegingen zonder programma (een boormachine of stofzuiger)
• automaten: geprogrammeerde bewegingen (een wasautomaat of koffieautomaat).

Soms kan de facilitaire dienst de apparaten niet zelf onderhouden en repareren. Denk
maar eens aan de elektronica en mechanische delen in een kopieerapparaat. Daar is
specialistische productkennis voor nodig. Hiervoor moet het bedrijf externe deskundigen
inhuren.

VULLEN EN REINIGEN VAN AUTOMATEN
Via enkele apparaten worden producten verkocht, bijvoorbeeld een frisdrankenautomaat
of een snoepautomaat. De eigenaar van deze apparaten is meestal de leverancier van de
producten die via de automaat worden verkocht (bijvoorbeeld een frisdrankenproducent).
Deze leverancier zorgt voor technisch onderhoud en de levering van producten. De facilitaire
dienst zorgt voor het vullen en schoonhouden.

De medewerker van de facilitaire dienst krijgt hiervoor een training van de leverancier.
Het reinigen van machines met warme dranken is verantwoordelijk werk. Er kan namelijk
voedselbederf voorkomen. Een slecht onderhouden koffieautomaat levert vieze koffie en
kan in het ergste geval ziektes veroorzaken.
Elk apparaat heeft zijn eigen reinigingsplan en vulinstructie.
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Voorbeeld: De koffieautomaat
Een koffieautomaat verwarmt water en maalt soms voor elk kopje koffie koffiebonen. Het
schuift een vloeipapiertje voor een klepje, legt wat koffie op dat papiertje en schenkt of
perst er heet water doorheen. De automaat voegt suiker en melk toe, laat een bekertje
vallen en schenkt uit. Daarna verschuift hij het vuile vloeipapiertje richting een vuilnisbakje.
Bij elkaar zijn dat een reeks handelingen. Er is hier dus sprake van een automaat.

Wanneer je de kast van de automaat openmaakt, zie je de onderdelen die vuil zijn: meestal
een schenkgedeelte met lekbak en een vuilnisbakje voor de koffiefilters (vloeipapiertjes
en koffiedroes). De leverancier heeft hier een reinigingsvoorschrift voor gegeven. Je reinigt
de automaat volgens deze instructie. Daarna vul je de reservoirs weer met koffiebonen of
-poeder, melkpoeder en suiker. Vaak wordt dit in kant-en-klaarpakken aangeleverd die je
zo in de machine kunt plaatsen.

Bij automaten waarmee verpakte etenswaren worden verkocht, is het belangrijk om de
houdbaarheidsdatum en uiterste verkoopdatum te controleren. Soms is het noodzakelijk
om de temperatuur in het apparaat te controleren.
Voorbeelden zijn:
• snoepautomaten
• snack- en sandwichautomaten
• soepautomaten.

OPBRENGSTEN NOTEREN EN AFDRAGEN
Bij het reinigen en vullen van automaten moet ook de geldlade geleegd worden. Ter
voorkoming van diefstal is het beter om ‘s nachts geen geld in de automaten achter te
laten.
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Bij apparaten kun je op verschillende manieren betalen:
• met muntgeld (contant, vaak kunnen automaten geld wisselen)
• met plastic koffiemunten
Deze muntjes koop je bij een wisselautomaat.
Bakjes met geld of munten moet je regelmatig legen.
Misschien kun je ook contactloos betalen met je bankpas of met een app op je telefoon.

De financiële afhandeling werkt afhankelijk van het systeem. Je moet zorgen dat je
nauwkeurig registreert. Noteer zorgvuldig:
• de vulgegevens
Dit zijn de eenheden (blikjes, pakken koffie enzovoort) waarmee de automaat gevuld is.
• de tellerstanden
Lees eventuele tellerstanden af in de automaat.
• de verdiende bedragen
Deze worden geteld en geregistreerd.
Alle opbrengsten draag je af bij de financiële administratie.
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12.3 Onderhoud van huishoudelijke apparaten en machines

Veel huishoudelijke apparaten vragen dagelijks of periodiek onderhoud. Dit is preventief
onderhoud waarmee de werking van het apparaat optimaal blijft.
Voorbeelden van dit soort apparatuur zijn:
• reinigingsapparatuur
• verwarmingsapparatuur
• luchtbehandelingsapparatuur (airco’s)
• was- droog en strijkapparatuur
• kleine huishoudelijke apparaten als afwasmachine, koffiezetapparaten en waterkokers.
Het is belangrijk om regelmatig te controleren of apparatuur nog goed werkt en/of nog
wel veilig is.

Hiervoor kun je een beheerplan maken. In een beheerplan staat van elk apparaat
bijvoorbeeld:
• waar het apparaat staat
• wie de gebruiker is van het apparaat
• wie de eigenaar is van het apparaat
Het kan bijvoorbeeld gehuurd zijn.
• wie de beheerder is van het apparaat
Bijvoorbeeld de gebruiker, de technische dienst, de facilitaire dienst of de leverancier.
• wanneer het apparaat aan vervanging toe zal zijn
• wat er onderhouden en gecontroleerd moet worden
Je moet hierbij denken aan veiligheid en onderdelen die snel verslijten.

Verder houd je een logboek bij waarin staat:
• welke problemen zich in het verleden hebben voorgedaan
• wanneer het apparaat voor het laatst gecontroleerd is
• welke onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd en door wie
• wanneer het apparaat weer gecontroleerd en onderhouden moet worden.

Logboek
In een logboek kun je per apparaat steeds opschrijven welke werkzaamheden je hebt
verricht. Het gaat hierbij om gebruik, schoonmaak, onderhoud en reparatie. Het logboek
is een handig communicatiemiddel tussen jou, je collega’s en je leidinggevende. Na elke
schoonmaakbeurt en/of elk onderhoud zet je in het logboek de datum en je paraaf. Ook
kun je als medewerker de starttijd en de eindtijd van je werkzaamheden noteren.
Gesignaleerde mankementen als een lekkage of defect onderdeel kun je ook in het
logboek noteren. Door gebruik te maken van een logboek kan zeer snel actie worden
ondernomen.
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12.4 Schoonmaak- en onderhoudsapparatuur

In elk bedrijf wordt door de facilitaire dienst schoongemaakt. Dit gebeurt op een
professionele manier en met professionele middelen en materialen.

Professionele reinigingsmiddelen, -materialen en -machines zijn:
• reinigingsmiddelen
• klein schoonmaakmateriaal
• stofzuigers en waterzuigers
• boenapparatuur (boenen en trekken)
• hoge drukspuit.

REINIGINGSMIDDELEN
Professionele reinigingsmiddelen zijn vaak krachtig en agressief. Als je ermee werkt
moet je dus beschermingsmiddelen gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn:
• handschoenen
• veiligheidsbril
• mondkapje.
Hoe je de reinigingsmiddelen gebruikt en doseert, lees je op de verpakking. Op de
verpakking zie je vaak pictogrammen staan die de eigenschappen van de stof weergeven.

Reinigingsmiddelen zijn vaak milieubelastend. Het is daarom belangrijk dat je je aan de
dosering houdt die aangegeven staat op de verpakking.

Veel gebruikte reinigers zijn:
• allesreinigers: voor algemene schoonmaakwerkzaamheden
• desinfecteermiddelen: voor het reinigen van sanitair en keuken
• ontvetters: voor het reinigen van ovens en fornuizen
• ontstoppingsmiddelen: voor het opheffen van verstoppingen in keukens en sanitair.
Lees bij dit soort middelen altijd de gebruiksvoorschriften!
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KLEIN SCHOONMAAKMATERIAAL

Voorbeelden van klein schoonmaakmateriaal zijn stoffer en blik, bezems en wissers,
borstels, sponzen en zemen, doeken en dweilen.
Stoffers, bezems en stofwissers en stofdoeken gebruik je voor het opruimen van droog
vuil.
• Bij een stofwisser klem je een stofbindend doekje onder het plateau. Met een

doorgaande beweging wis je de vloer en verzamel je zo het droge vuil. Het doekje gaat
na gebruik de vuilnisbak in.

• Laat bezems en stoffers niet nat worden. De haren klonten dan samen waardoor de
vegers niet goed meer werken.

• Voor een natte reiniging gebruik je sponzen en zemen, vaatdoeken en dweilen. Belangrijk
is dat je de materialen na gebruik schoon, droog en netjes opbergt.

Microvezel
Microvezel is een kunstvezel (draad) die dunner is dan alle natuurlijke vezels.
Schoonmaakdoekjes en doeken voor een vlakmop kunnen hiervan worden gemaakt.
Doordat de vezels zo veel kleiner zijn, heb je meer vezels per cm2. Hierdoor is de schurende
werking groter. Ook kun je op plekken komen waar een ‘grote’ vezel niet bij komt. Denk
aan de kleine oneffenheden in het oppervlak en alle hoekjes en gaatjes. Doordat ze zo
klein zijn, en de vezels scherper zijn dan normale vezels dringen deze makkelijker in het
vuil en pakt het doekje makkelijker vuil op.
Bij het gebruik van microvezel gebruik je geen reinigingsmiddel. Je gebruikt de microvezel
klamvochtig (net een beetje vochtig). Microvezeldoeken gaan na gebruik in de
wasmachine. Het vuil zit er zo diep in vast dat het niet te verwijderen is met uitspoelen.
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MATERIAALWAGEN
Een materiaalwagen is een handig hulpmiddel bij het schoonmaken van ruimtes. Op de
wagen staan emmers, bezems, wissers en allerlei kleine schoonmaakmaterialen. Handig
zijn ook flacons met reinigingsmiddel. In de emmers doseer je reinigingsmiddelen en water.
Aan een beugel hang je een vuilniszak.
Na gebruik maak je de emmers schoon en droog en spoel je doeken uit. Vuile doeken gaan
meteen de was in. Wegwerpdoeken vervang je door nieuwe.
Materiaalwagens worden na gebruik meestal geparkeerd in een schoonmaakkast of
–magazijn.

Materiaalwagen.

STOFZUIGERS, WATERZUIGERS EN BOENMACHINES

Stofzuiger
Met een stofzuiger zuig je klein droog afval op. Met een waterzuiger kun je natte vlakken
droogzuigen. Het grote verschil tussen de twee apparaten is de aanwezigheid van een
stofzak. Je moet de stofzak van een stofzuiger regelmatig verwisselen. Lees daarvoor even
de gebruiksaanwijzing van de stofzuiger. Professionele stofzuigers staan vaak op
zwenkwielen waardoor je het apparaat gemakkelijk met je mee kunt laten bewegen.
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Er zijn ook stofzuigers zonder stofzak. Deze werken door middel van een cycloonsysteem.

Let op!
Maak het stofreservoir op tijd leeg.

Mop
Een mop (of wap, Spaanse dweil) bestaat uit lange katoenen draden. Je kunt met een mop
licht aangekleefd vuil verwijderen. Bij de mop hoort een mop-pers met een rolemmer

Rolemmer met pers
De mop-pers wordt op een (dubbele) rolemmer geplaatst en is voor het uitpersen van de
mop. De pers komt boven de rode (= vuil water) emmer. In de blauwe emmer zit schoon
water met reinigingsmiddel.

Waterzuiger
Een waterzuiger zuigt vloeistoffen op en verzamelt deze in een reservoir of tank. Maak de
tank op tijd leeg. Maak een waterzuiger altijd voor het opbergen goed schoon en droog.

Bij sommige waterzuigers kun je een stofzak plaatsen. Hierdoor kun je hem ook gebruiken
als stofzuiger.

Boen- of schrobmachine
Een schrobmachine is een machine waaronder een borstel vastgemaakt wordt. De borstel
zorgt ervoor dat de vloer wordt geschrobd. In plaats van de borstel kunnen ook pads
worden gebruikt. Een pad is een soort grote schuurspons. Pads bestaan in verschillende
kleuren. Hoe donkerder de kleur van de pad, des te harder hij is.
Deze machines zijn er in verschillende uitvoeringen. Van een machine waar je achter loopt
en die alleen boent tot aan machines waar op kunt zitten en die meteen het vuile water
opzuigen. De grotere machines hebben een reservoir met reinigingsvloeistof en een reservoir
voor het vuile water. In één handeling wordt de vloer geboend en het vuile water meteen
op gezogen. Zorg ervoor dat het reinigingsmiddel zorgvuldig doseert en dat je de
vuilwatertank goed leeg en schoonmaakt.
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