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AANVULLENDE MODULE PARTICULIEREN 

 

Interieuronderhoud  

Handeling Opmerking 

1 p Alle materialen klaarzetten Zonder onnodige handelingen 

2 p Vensterbank vrijmaken  

3 p Huishoudtrap uitklappen Dweil(en) plaatsen indien 

nodig 

4 p Houtwerk nat inzetten/droogmaken  

 

Klamvochtige werkdoek, 

zeem, trekker 

5 p Glas nat inzetten/droogmaken; drogen van boven naar 

beneden 

Spons zeem trekker/ 

microvezel glasdoek 

6 p Randen/naden drogen   

7 p Vensterbank inruimen  

8 p Resultaatcontrole: eventuele fouten herstellen Strepen/lekdruppels corrigeren 

met klamvochtige werkdoek 

9 p Los vuil verwijderen  

10 p Afvalzak controleren en vervangen indien nodig  

11 p Kleding van bed opruimen Over stoel hangen, zonder te 

kreuken, op één knie 

12 p Inventaris stofvrij maken, vingertasten verwijderen, 

voorwerpen optillen/geen apparatuur optillen 

Klamvochtige werkdoek 

13 p Resultaatcontrole: eventuele fouten herstellen  

14 p Materiaal opruimen en schoonmaken. Afvoeren van de 

vuile werkdoeken. 

 

 

Bed opmaken  

Handeling Opmerking 

15 p Afhalen vuil beddengoed; lakens, slopen en eventuele 

spreien verwijderen 

Vuile was in de container of 

waszak 

16 p Kussens en dekbedden op stoel plaatsen Niet op de grond! 

17 p Aanvoeren schoon beddengoed Alles in één keer meenemen 

(eventueel op een trolley) 

18 p Aanbrengen onderlaken, glad trekken en instoppen van 

het onderlaken 

In de hoeken op 1 knie 
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   AANVULLENDE MODULE PARTICULIEREN (vervolg) 

 

Bed opmaken(vervolg) 

Handeling Opmerking 

19 p Aanbrengen kussenslopen Slopen naar binnen gevouwen  

20 p Aanbrengen dekbedhoes door de armen erin te steken  

21 p Punten van dekbed pakken, hoes afrollen  

22 p Dekbedhoes aan achterzijde op hoeken invouwen 

(envelop) 

 

23 p Resultaatcontrole: eventuele fouten herstellen  

 

Bad/douche en sanitair reinigen 

Handeling Opmerking 

24 p Handschoenen aantrekken  

25 p De materiaalwagen voor of bij de deur van het te 

reinigen sanitair zetten. 

 

26 p Een te reinigen sanitaire ruimte vooraf controleren. Losse vervuiling vooraf aan 

het reinigen verwijderen, 

omdat los vuil gaat kleven 

wanneer het nat wordt en 

moeilijk is te verwijderen. 

Controle van handdoek, 

toiletpapier en zeepdispensers.  

27 p Storend losliggend vuil van de vloer verwijderen Met stoffer en stofblik. 

Nooit met de handen 

oppakken, er kan glas of een 

injectienaald onder liggen. 

28 p Afvalbak in de hefboomhouding optillen. Op één knie de 

afvalzak vervangen en eventueel aanbrengen rozet of 

plastic zak. 

 

29 p Afvalbak met vervuiling meenemen en buiten de ruimte 

plaatsen. 

Voorkomt extra looptijd. 

Makkelijker bij schoonmaken 

vloer. 

30 p Afvalzak altijd vervangen wanneer er vuil in zit.  
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   AANVULLENDE MODULE PARTICULIEREN (vervolg) 

 

Bad/douche en sanitair reinigen (vervolg) 

Handeling Opmerking 

31 p Toiletpot doorspoelen  

32 p Overmatige vervuiling op een wastafel eerst wegnemen. Bv. handzeep vooraf met bv. 

een papieren handdoek of 

toiletpapier wegnemen 

33 p Sanitairreinigingsmiddel “dagelijks” met sproeiflacon in 

de toiletpot spuiten en het product met een toiletborstel 

verdelen. Eventueel ook de wastafel inzetten.  

Het product niet vernevelen 

34 p Spiegel bevochtigen en opwrijven Met toiletpapier of theedoek/ 

glasdoek 

35 p Losmaken aangekleefde vervuiling van bad of douche en 

wastafel 

Witte handpad 

36 p Handpad uitspoelen  

37 p Rondom bad/douche vlekken verwijderen van buiten-, 

boven- en binnenzijde 

Rode microvezeldoek 

38 p Vlekken en vingertasten van de horizontale en verticale 

vlakken verwijderen 

Rode microvezeldoek 

39 p Reinigen wand rondom toilet/ periodiek tegelwand 

inzetten 

Rode microvezeldoek/ 

Microvezel interieurmop  

40 p Reinigen toiletbril, toiletpot, toiletborstelhouder, 

afvalemmer 

Rode microvezeldoek  

41 p Een logische werkvolgorde aanhouden. Van schoon naar vuil werken, 

van hoog naar laag en van 

“buiten” naar “binnen” (links- 

of rechtsom in de ruimte) 

42 p Niet dubbel wrijven over een oppervlak.  

43 p Moppen van de vloer met de microvezelmop  

44 p Resultaatcontrole: eventuele fouten herstellen  
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   AANVULLENDE MODULE PARTICULIEREN (vervolg) 

 

Buitenwerkzaamheden 

Handeling Opmerking 

45 p Alle materialen klaarzetten Zonder onnodige handelingen 

46 p Huishoudtrap uitklappen Dweil(en) plaatsen indien 

nodig 

47 p Houtwerk nat inzetten/droogmaken  

 

Klamvochtige werkdoek, 

zeem, trekker 

48 p Glas nat inzetten/droogmaken; drogen van boven naar 

beneden 

Spons zeem trekker/ 

microvezel glasdoek 

49 p Randen/naden drogen   

50 p Resultaatcontrole: eventuele fouten herstellen Strepen/lekdruppels corrigeren 

met klamvochtige werkdoek 

 

Keukenonderhoud 

Handeling Opmerking 

51 p Koelkast, magnetron en afzuigkap schoonmaken en 

elektrische apparaten controleren 

 

52 p Kastjes, afzuigkap, kookplaat en aanrecht schoonmaken Schonere klamvochtige 

microvezeldoek. Of aparte 

kleur (bv. geel) voor vuile 

delen 

53 p Deur periodiek geheel klamvochtig Klamvochtige opengevouwen 

microvezeldoek of microvezel 

interieurmop 

54 p Resultaatcontrole: eventuele fouten herstellen   

 


