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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over hoe je werkzaamheden kunt voorbereiden.
Het gaat over het voorbereiden van schoonmaakactiviteiten en onderhoud van ruimtes.
Het gaat ook over:
• samenwerken
• overleggen

Dit leer-werkboek hoort bij het beroep ‘assistent dienstverlening en zorg’.
In dit leer-werkboek oefen je vooral vakinhoud.

De voorbereiding is een belangrijk onderdeel van een werkproces.
In de voorbereiding zorg je dat je de spullen die je nodig hebt verzamelt en klaarzet.
Je kunt ook mensen ondersteunen bij het voorbereiden van iets.
Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een feest, een open dag of een zakelijke 
bijeenkomst.
Alles is schoon, fris en netjes in de ruimte waar de activiteiten zijn.
De kopjes staan klaar en de tafels en stoelen staan goed.
Niet alleen de ruimte wordt voorbereid. Ook jij bent voorbereid!
Je kent de schoonmaaktechnieken en je weet welke schoonmaakspullen je nodig hebt.
Je kunt veilig werken en je weet hoeveel tijd jij nodig hebt voor het schoonmaken 
van iets.
Schoonmaken is een vak, iedereen is blij met jouw werk.
Kijk maar eens hoe een station eruitziet als schoonmakers hun werk niet doen.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

• omgaan met cliënten
• veilig werken.
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Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt ook na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken gebruik je de StruX-kaarten.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen:
1. Ga naar www.strux.nl. 
2. Klik op de knop ‘deelnemer’. 
3. Klik op Assistent dienstverlening en zorg.  
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek. 
5. Klik op de link bij de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.
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Hoofdstuk 1
Ramen wassen

Dit hoofdstuk gaat over het uitvoeren van ondersteunende en voorbereidende 
taken in een huishouden.
Aan het eind van dit hoofdstuk kun jij de taak ‘ramen wassen’ overnemen van de 
huishoudelijke hulp.
De werkplek is een huiskamer en slaapkamer.
Bijvoorbeeld in een zorgcentrum, binnen een woongroep of in een 
thuiszorgperiode bij iemand thuis.

Schone, heldere ramen zijn belangrijk om een kamer er verzorgd uit te laten zien.
Maar soms kunnen mensen niet meer zelf de ramen wassen.
Omdat ze het lichamelijk niet meer kunnen. Of omdat ze er geen tijd voor 
hebben, of de techniek maar niet kunnen leren.
Mensen betalen dan graag om hun ramen door iemand anders te laten wassen.

Ramen wassen is best moeilijk als je de techniek niet kent. Bijvoorbeeld:
Op een zonnige dag was je buiten de ramen.
Je loopt naar binnen, en je ziet allemaal strepen!
Dan ga je weer naar buiten met een nat doekje.
Het raam is al droog omdat de zon erop staat.
Dan blijken er ook strepen aan de binnenkant van het raam te zitten.
Je gaat weer naar binnen om die strepen weg te halen.
Je krijgt ze niet weg, ze zitten toch aan de buitenkant van het raam.

Opdracht 1

Herken jij dit strepenprobleem? ja/nee
Welke tip heb je om dit probleem te voorkomen?

 

 

9037213447_Boek.indb   6 06-10-14   15:53



7

Hoofdstuk 1   Ramen wassen

Welke tips heb jij gekregen toen je voor het eerst een raam waste?

 

 

Is ‘ramen lappen’ hetzelfde als ‘ramen wassen’? ja/nee

Weet je dat?
In dit leer-werkboek worden de woorden ‘ramen wassen’ en ‘glazen wassen’ 
gebruikt.
Het beroep dat erbij hoort heet ‘glazenwasser’.

Binnenkomen bij iemand thuis
In de thuiszorg, of in een zorgcentrum, krijgen mensen 
ondersteuning bij het huishouden.
Die mensen kunnen dat lichamelijk niet meer zelf.
Bij taken als ramen wassen, vloer schoonmaken, afstoffen, 
tafeldekken en afwassen is dan ondersteuning nodig.

Een huishoudelijke hulp of de huishoudelijke dienst neemt die taken dan over.
Bij deze taken kun jij helpen. Bijvoorbeeld met ramen wassen.

Als je bij een cliënt in huis gaat werken, heb jij jezelf voorbereid.
Je weet of de cliënt zelf de deur voor je open kan doen.
Je kent de naam van de cliënt. Dat is jou verteld.
Soms krijg je de sleutel, maar in een zorgcentrum is de  
voordeur van een appartement gewoon open.
Toch klop je eerst even op de deur. Waarom?
Als je ineens midden in de huiskamer staat, kan je cliënt schrikken.
Of misschien was ze net iets aan het doen wat ze privé wil houden.
Groet de cliënt duidelijk hoorbaar vanuit de gang.
Bijvoorbeeld: ‘Goedemorgen mevrouw Jansen, kan ik binnenkomen?’
Kijk om het hoekje van de deur of je binnen kunt komen zonder te storen.

Kom je voor de eerste keer bij de cliënt? Dan maak je kennis.  
Je geeft de cliënt een hand en je zegt je naam.
Vertel ook wat je komt doen, bijvoorbeeld de ramen wassen.
Vraag waar de spullen staan die je mag gebruiken.
Dan hoef je niet meteen in alle kastjes te zoeken.
Zo toon je respect voor de privacy van de cliënt.
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Hoofdstuk 1   Ramen wassen

Opdracht 2
Bij welke taken kun jij nu al ondersteuning bieden in een huishouden?

 

Waar heb je dat geleerd?

 

Welke taken lijken jou moeilijk?

 

 

Waarbij zou je een cliënt kunnen storen, denk je?

 

 

Hoe vind jij het om naar binnen te gaan bij iemand die je nog niet kent?

 

Een huiskamerraam wassen voorbereiden
Een taak die ongeveer 1 keer in de 6 weken gedaan wordt, is ramen wassen.
Soms zit er minder tijd tussen.
Cliënten willen bijvoorbeeld graag schone ramen voor de kerst, of voor een 
verjaardag.
Dit is dan een extra taak voor de huishoudelijke hulp, naast het dagelijkse werk.
Dit heb je nodig om deze taak over te kunnen nemen:

• schoonmaakspullen

• een plan van aanpak

• kennis van de schoonmaaktechniek.

De spullen
Werken met goede spullen is belangrijk.
Er zijn verschillende soorten wissers en sponzen.
Je kunt je eigen raamwisser en spons meenemen,  
maar vaak moet je het doen met wat er is.
Een ander woord voor wisser is ‘trekker’.
De kwaliteit van een trap is ook belangrijk.
Een trap moet stevig en stabiel zijn.
De trap moet vanzelf vergrendelen zodra je hem hebt uitgeklapt.
Verder heb je een emmer, water en een drupje schoonmaakmiddel nodig.
Zorg ook voor een stoffer en werkdoekje, voor het houtwerk en de vensterbank.
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Hoofdstuk 1   Ramen wassen

De werkplek voorbereiden
De vensterbank moet eerst leeggemaakt worden.
Een vensterbank is deel van de inrichting.
Meestal zijn de plantjes en spulletjes zorgvuldig  
neergezet op een bepaalde plek.
Overleg met de cliënt waar je de spullen even  
mag neerzetten.
Op een tafel? Als de tafel vol staat, op de grond?
Probeer te onthouden hoe alles stond.
Dan kun je het op dezelfde manier terugzetten.
Dit is meestal belangrijk voor de cliënt.

Opdracht 3
Maak een lijstje van spullen die je nodig hebt.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

Opdracht 4

Je gaat iets bespreken wat je hebt meegemaakt.
Heb jij wel eens meegemaakt dat iemand iets voor jou ging opruimen of 
schoonmaken, en je spullen ergens anders terugzette? ja/nee
Hoe was dat voor je? Of hoe zou jij dat vinden?

 

Bespreek deze ervaring in tweetallen.
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Hoofdstuk 1   Ramen wassen

Opdracht 5
Oefen in tweetallen met onthouden hoe iets stond:

• Je legt 8 voorwerpen op tafel of op de vensterbank.

• De ander kijkt naar de voorwerpen en probeert te onthouden hoe alles staat.

• Je haalt de voorwerpen weg en legt ze ergens anders neer.

• De ander zet de voorwerpen weer terug op de plekken waar ze stonden.

• Daarna andersom, de ander is aan de beurt om voorwerpen neer te zetten.

Wist jij zelf nog waar je de voorwerpen had neergezet? ja/nee
Lukte het de ander om ze weer net zo terug te zetten? ja/nee
Lukte het jou om de voorwerpen weer op dezelfde plaats te leggen? ja/nee
Je gaat samen een manier bedenken om het onthouden makkelijker te maken.
Het wordt makkelijker om te onthouden waar iets stond als ik

 

 

Het plan van aanpak
Hierna lees je hoe je een huiskamerraam wast.
Werkvolgorde:
1. Zet de schoonmaakspullen klaar.
2. Maak de vensterbank leeg.
3. Neem de kozijnen af.
4. Was de ramen.
5. Zet alles terug op de vensterbank.
6. Spoel de spons en zeem uit en laat ze drogen.
7. Ruim alle werkmaterialen op.

Schoonmaaktechniek raam wassen
1. Haal met een stoffer het ergste vuil van het houtwerk, zoals spinnenwebben.
2. Doe een druppeltje allesreiniger in het water.
3. Neem het houtwerk af met een natte werkdoek of spons.
4. Doop de spons in het water en knijp hem uit.
5. Was het raam.
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 6. Begin met wissen aan de buitenrand.

 7. Maak streken naast elkaar, van boven naar beneden.
 8. Maak daarna horizontale streken, van links naar rechts.

 9. Bij elke streek neem je een stukje van de vorige streek mee.
10. Maak met de zeem de randen en hoekjes droog.
11. Als laatste maak je met je werkdoekje de vensterbank schoon en droog.

Opdracht 6
Wil je ook bekijken hoe het werkt?
Ga naar internet en zoek op ‘filmpje ramen wassen binnen’.
Je ziet websites met YouTube-filmpjes over ramen lappen.
Je kunt uit wel 10 filmpjes kiezen. Bekijk 2 filmpjes.
De methodes van ‘ramen wassen’ verschillen soms wel iets.
Welke verschillen zie je?

 

 

 

Weet je dat?
Een oudere heeft in het leven vaak eigen 
schoonmaakmethodes ontwikkeld.
Het kan zijn dat ze haar eigen methode veel  
beter vindt dan die van jou.
Luister aandachtig naar je cliënt.
Zeg dan dat haar manier jou óók ‘een goede methode’ lijkt.
Trek het je niet aan, mensen zijn vaak gehecht aan wat ze gewend zijn.
Er kan ook frustratie zijn omdat ze zelf geen ramen meer kan wassen.
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Ergonomie
Ergonomie gaat over aanwijzingen die goed zijn voor de gezondheid van 
werknemers.
Je lichaam is je belangrijkste instrument tijdens het werk.
‘Ergonomisch werken’ betekent: goed voor je lichaam zorgen tijdens het werk.
Je let op:

• hoe je dingen tilt

• hoe je staat

• hoe je handelingen verricht.
Niets raakt overbelast, zodat je jouw werk lang kunt blijven doen.

Dit zijn ergonomische tips bij het ramen wassen:

• Zet de trap op een vlakke ondergrond.

• Doe de emmer halfvol, zet de emmer op een verhoging.

• Houd met 1 hand de trap vast, houd 2 voeten op de trap.

• Verzet de trap zodra je moet uitrekken.

• Ga op de goede hoogte staan, werk tussen schouder en heup.

• Rug niet verdraaien, wel met het hele lichaam draaien.

• Knijp niet in handvatten.

Opdracht 7
Waarom moet je de emmer niet vol doen?

 { Dat kost te veel water.
 { Als de emmer omvalt, moet je veel opdweilen.
 { Je belast je rug minder bij het tillen, de emmer is lichter.

Waarom mag je niet in handvatten knijpen?
 { Dat is slecht voor handvatten.
 { De spieren in je handen worden te veel belast als je te hard knijpt.
 { Dan kun je geen vloeiende bewegingen maken.
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Werkkleding
Werkkleding beschermt je gewone kleding.
Voorbeelden van werkkleding zijn:

• een schort

• een overall

• een hesje.

Werkkleding maakt je ook herkenbaar als werknemer.
Denk aan de shirts van werknemers bij McDonald’s, of bij de supermarkt.
Zichtbaarheid is ook belangrijk, bijvoorbeeld bij wegwerkers.
Zij dragen hesjes in felle kleuren.

In een zorgcentrum hebben medewerkers van de huishoudelijke dienst vaak 
eigen werkkleding.
In een zorgcentrum lopen veel mensen rond.
Bijvoorbeeld verpleegsters, verzorgend personeel, bezoek en huishoudelijke 
medewerkers.
Het is belangrijk om te kunnen zien wie de appartementen binnengaan.
Mensen die in een zorgcentrum wonen, zijn kwetsbaar.
Er kunnen vreemden rondlopen met verkeerde bedoelingen.
Met bedrijfskleding aan ben je altijd herkenbaar, zelfs op grotere afstand.

Let op!
Is er geen voorgeschreven bedrijfskleding?
Trek dan aan wat lekker zit. Bijvoorbeeld een schoon en heel T-shirt dat goed past.
Zorg ervoor dat het T-shirt lang genoeg is.
Niet iedereen vindt het prettig om bloot te zien als jij je bukt of uitrekt.
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Opdracht 8

Je gaat onderzoeken welke kledingvoorschriften er zijn bij jouw stage- of werkplek.
Ga naar je begeleider op jouw stage- of werkplek.
Stel hem deze vragen:

• Zijn hier kledingvoorschriften die te maken hebben met veiligheid?

• Zijn hier kledingvoorschriften die te maken hebben met herkenbaarheid?

•  Zijn hier kledingvoorschriften die te maken hebben met bescherming tegen vies 
worden?

• Heeft u wel eens iemand gevraagd andere kleding aan te trekken?

• Waarom was dat?

Vraag jezelf af:

•  Heeft iemand aan jou wel eens gevraagd andere kleding aan te trekken omdat 
het niet paste bij een situatie?

• Waarom was dat?

Schrijf de antwoorden op.

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel tijd heb je nodig?
Het is handig om van jezelf te weten hoeveel tijd je nodig hebt voor dingen.
Bijvoorbeeld hoeveel tijd het kost om van huis naar je werkplek te komen.
Dan kun je zorgen dat je op tijd bent voor een afspraak.

Als je weet hoeveel tijd je nodig hebt om een raam te wassen, dan weet je of je 
tijd over hebt voor een ander klusje.
Als je iets voor de eerste keer doet, gaat het nog langzaam. Dat is heel gewoon.
De tweede keer gaat het al iets sneller.
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Als je voorbereiding goed is, gaat het nog sneller.
En nog belangrijker: met een goede voorbereiding werk je meer ontspannen.
Dat is prettig werken. Alle spullen die je nodig hebt, liggen dan binnen bereik.

Keuze-opdracht 9
Kies of overleg welke opdracht jij doet.

•  Wil je uitproberen hoeveel tijd het kost om een stofzuigerzak te verwisselen? 
Kies dan opdracht 9a.

•  Wil je uitproberen hoeveel tijd het kost om een raam in een voordeur te wassen? 
Kies dan opdracht 9b.

Opdracht 9a
Je gaat een volle stofzuigerzak verwisselen voor een lege. Je neemt de tijd op.
Je mag ook iemand anders vragen om de tijd op te nemen.

• Pak een stopwatch of klok met secondewijzer en schrijf de starttijd op.

• De starttijd is 

• Haal de stofzuiger.

• Haal de nieuwe stofzuigerzak.

• Maak de stofzuiger open.

• Haal de volle zak eruit.

• Stop de lege zak erin.

• Sluit de stofzuiger.

• Gooi de volle zak in de vuilnisemmer.

• Stop de tijd!

• De begintijd was . De eindtijd is .

Hoeveel minuten had je hiervoor nodig? 

Je weet nu hoe de stofzuiger opengaat.
Je weet nu ook hoe je de zak er weer inschuift of inklikt.
Dat is bij elk merk stofzuiger weer anders.
Denk je dat het de tweede keer sneller gaat of even snel?

 

Waarom?

 

Deze opdracht heb ik goed/voldoende/matig/onvoldoende uitgevoerd. 
Omcirkel het juiste antwoord.
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