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3.2 Schoonmaken, waarom zou je?

Schoonmaken is een huishoudelijk klusje dat niet veel aanzien heeft. Je zegt ook wel dat
schoonmaakwerk ‘laaggewaardeerd’ werk is. Dat is niet terecht want bij schoonmaken
komt veel kijken. Schoonmaken is een vak. Je moet weten welke materialen en welke
schoonmaakmiddelen je moet kiezen en wat de beste werkwijze is. Bovendien is
schoonmaken ook belangrijk. Redenen om schoon te maken zijn:
• Schoonmaak is nodig vanwege de hygiëne. Door schoon te maken verwijder je bacteriën

en voorkom je dat jijzelf en anderen ziek worden. Mensen met astma of allergieën
hebben vaak vooral last van stof. Regelmatig stof verwijderen helpt om de klachten te
verminderen.

• Schoonmaken vergroot de veiligheid. Door schoon te maken voorkom je bijvoorbeeld
dat iemand struikelt over losliggend vuil of dat er geen goed zicht is door een vuile ruit.

• Door schoon te maken verleng je de levensduur van je meubels en je apparatuur. Kleine
stofdeeltjes kunnen ervoor zorgen dat bijvoorbeeld je muziekspeler of föhn het niet
meer doet.

• Een schone omgeving geeft een prettige sfeer. Dit is vooral van belang voor mensen
die de hele dag thuis zitten. In een schone en opgeruimde werkomgeving is het ook
prettiger om te werken.

REINHEIDSNIVEAUS
Over wat vuil of schoon is, kun je met elkaar van mening verschillen. Jij vindt een rommelige
kamer misschien heel gezellig, terwijl je moeder het vuil vindt. En als er wat zand ligt op
de vloer van de garage voelt dit anders aan dan wanneer er zand ligt op de badkamervloer.
Hoe schoon een ruimte moet zijn, hangt af van het reinigingsniveau dat je aan een ruimte
stelt. Hierover zijn afspraken gemaakt. Er zijn drie reinigingsniveaus:
1. ruwschoon

Je stelt dan lage eisen aan de schoonmaakgraad. Een ontvangsthal of een berging
mogen ruwschoon zijn. Ze zouden schoner kunnen zijn, maar dat is niet nodig.

2. huishoudelijk schoon
De ruimte is dan optisch schoon. Dat betekent dat al het zichtbare vuil is verwijderd.
Er zijn dan nog wel bacteriën aanwezig. Een woonkamer, een hotelkamer en een
patiëntenkamer in het ziekenhuis zijn huishoudelijk schoon.

3. smetschoon
Een operatiekamer moet smetschoon zijn. Dat betekent dat micro-organismen gedood
zijn. Om een ruimte smetschoon te krijgen, gebruik je desinfecteermiddelen of
ontsmettingsmiddelen.
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Voorbeelden van desinfecteer-

of ontsmettingsmiddelen.

3.6 Schoonmaken volgens plan

Op welke manier je schoonmaakt, is afhankelijk van:
• het soort ruimte dat je moet schoonmaken

In een operatiekamer ga je anders te werk dan in een slaapkamer of een magazijn.
• de aard van de vervuiling

Droog vuil en losliggend vuil kun je het best droog verwijderen. Aangehecht vuil moet
je nat schoonmaken.

• het vereiste reinigingsniveau
Een operatiekamer of het werkblad in de keuken moet smetschoon zijn. Hierbij maak
je gebruik van desinfecteermiddelen.

FREQUENTIE EN SCHOONMAAKPLAN
Schoonmaken is arbeidsintensief. Dat betekent dat het veel tijd kost. Daarom is het
verstandig om schoonmaakwerk goed te organiseren en een goede tijdsplanning te
maken. Niet alles hoeft dagelijks schoongemaakt te worden. De schoonmaakfrequentie
kan verschillen. Sommige werkzaamheden doe je periodiek of jaarlijks. De
schoonmaakfrequentie staat in het schoonmaakplan. Hierin staat onder andere ook wat
je moet schoonmaken, op welke manier en met welke middelen en materialen.
Met een goed schoonmaakplan vergeet je niets en doe je niets dubbel. Zo bespaar je tijd.
Door een vaste werkvolgorde aan te houden voorkom je bovendien dat je een schoon
oppervlak weer vuil maakt of dat je op zoek moet naar de juiste hulpmiddelen. Door een
goed geplande werkvolgorde werk je dus ook hygiënisch en ergonomisch.
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VASTE VOLGORDE
In de professionele schoonmaak moet je het schoonmaakplan volgen. Daarnaast gelden
de volgende schoonmaakregels voor de werkvolgorde:
1. Werk van schoon naar vuil. Op deze manier voorkom je dat je een schoon gedeelte

bijvoorbeeld vies maakt met vuil water.
2. Werk altijd van buiten naar binnen. De tegeltjes in een wc maak je bijvoorbeeld als

eerste schoon en pas later de wc-pot. En eerst de buitenkant van de pot en daarna de
binnenkant van de rand.

3. Werk van hoog naar laag. Stof bijvoorbeeld eerst de kast af en doe daarna pas de vloer.
Het stof van de kast dwarrelt namelijk op de vloer.

4. Werk in een logische werkvolgorde. Begin altijd op een vast punt. Bij het moppen van
een vloer werk je altijd naar de deur of uitgang toe.

5. Werk steeds linksom of rechtsom in een ruimte.

3.8 Schoonmaakmaterialen: soorten en onderhoud

Om doelmatig schoon te maken heb je goed gereedschap nodig. Voor het droog reinigen
in de kleinhuishouding kun je denken aan: een stofzuiger, werkdoek of microvezeldoek
en stoffer en blik. Voor het nat reinigen gebruik je thuis onder andere: emmer, spons, zeem,
trekker, mop of dweil, luiwagen of vloerwisser.

6 Bronnenboek Haarverzorging



In de professionele schoonmaak werk je vaak met een materiaalwagen. Hierop staan een
of twee emmers met verschillende kleuren werkdoeken en verschillende middelen en
gereedschappen. De meeste materiaalwagens hebben een houder voor een vuilniszak en
een steelklem voor een stofwisapparaat.

Materiaalwagen.

Voordat je gaat schoonmaken zorg je ervoor dat de materiaalwagen klaar is voor gebruik:
vul emmers of flacons met een oplossing van water en reinigingsmiddel, leg voldoende
werkdoeken klaar in verschillende kleuren en klem het stofwisapparaat vast. Check of
losse hulpmiddelen aanwezig zijn, zoals wisdoeken, stoffer en blik, kauwgumkrabber,
vuilniszakken en eventueel mop en rolemmercombinatie.

In verband met de hygiëne is het belangrijk om na het gebruik ook de
schoonmaakmaterialen zelf goed schoon te maken.
• emmers: na gebruik goed schoonspoelen met heet water en daarna goed drogen

Hierdoor hebben bacteriën geen kans om te groeien.
• vochtige werkdoeken en dweil of mop: na gebruik wassen op minimaal 60 ºC. Hang ze

eerst op om te drogen als ze niet meteen in de wasmachine kunnen. Dit om te
voorkomen dat je schimmel of spot in het wasgoed krijgt.

• stofwisapparaat: na gebruik klamvochtig afnemen
De wisdoekjes gooi je na gebruik altijd meteen weg. Het stofwisapparaat na gebruik
ophangen of vastklemmen aan de materiaalwagen.

• mopsteel: na gebruik klamvochtig afnemen en ophangen
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