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Vaktechnisch 

De kandidaat… Opmerking 

1 P1 Controleert de ladders. Visueel en op jaarlijkse keuring. 

2 P Controleert het telescopisch wassteel 

systeem. 

Of systeem gevuld is, werking systeem, klemmen, 

waterslang. Eventueel lader en snoer controleren. 

3 P Controleert de toegangsweg en de werkplek 

en zet de werkplek af. Voert een LMRA uit, 

mede op basis van de werkbon. 

Controle ondergrond, zonnewering, eventuele 

verkeersmaatregelen, overleg; aan- en afmelden 

contactpersoon/ gebouwbeheerder. Draagt een reflecterend 

vest.  

4 P Laat de werkplek opgeruimd en veilig 

achter. 

Ook tijdens pauzes. Doet na de pauze een LMRA.  

5 P Glasbewassing: zet eventuele extra 

vervuiling (vogelpoep, etiketten e.d.) nat in 

en verwijdert dit eventueel met een 

glasmesje. Zet raam en omlijstingen in met 

inwasser en spons. Neemt daarna 

omlijstingen af, wist ramen droog en maakt 

met de spons de onderzijde van het raam en 

de vensterbank droog. Herstelt eventueel 

met de zeem of glasdoek fouten. 

Emmer met water en beetje afwasmiddel o.i.d., spons, 

inwasser, raamwisser, zeem/glasdoek, bucket en 

telescopisch gereedschap. Glasmes met beschermkap en 

vrij van roest en/of beschadigingen. Werkt van boven naar 

beneden en licht overlappend. Houdt rekening met de 

omstandigheden en omstanders.  

6 T/P Kent en beoordeelt diverse ladders en 

onderdelen (ladderschoenen, gevelrollen, 

ladderstop, ladderafhouder, ladderstok). 

Zoals aluminium, hout, Amsterdammer, Rotterdammer, 30 

of 35 cm. opstap, tot 10 meter lengte. Opsteek-, schuif- en 

reformladder.  

7 T/P Vervoert ladders op de juiste manier. Weet 

tot hoever een ladder mag uitsteken bij het 

vervoer. 

Ook juist vastmaken. Zoals op een busje of aanhanger. 

8 P Kan op veilig en ergonomisch verantwoorde, 

effectieve en efficiënte wijze ladderen: 

verplaatsen van het vervoersmiddel naar de 

gevel, tegen de gevel plaatsen en 

verplaatsen, strijken. 

Eventueel een ladderstop gebruiken (mede afhankelijk van 

de ondergrond).  

9 P Wast vanaf de ladder een raam.  Met beide voeten op de ladder. Blijft met alle lichaamsdelen 

tussen de bomen. Gebruik veiligheidsschoenen met een 

hak; verharde neus en stroeve; vormvaste zolen. Tot 

maximaal 4e sport van boven. 

10 P Kan op de juiste en ergonomisch 

verantwoorde, effectieve en efficiënte wijze 

een laddervoet, ladderstok en afhouder 

bevestigen. 

Wanneer nodig. 

11 T/P Weet tot hoe zwaar je een ladder alleen mag 

tillen. 

 

12 P/T Controleert en beoordeelt het telescopische 

wassysteem en het gedemineraliseerd 

watersysteem. 

Controle steel, juiste borstel, juiste hoek borstel, eventueel 

verlengstuk nodig. Kennis wanneer legionella zou kunnen 

 
1 Er zijn twee soorten toetstermen: p = praktische toetsterm en t = theoretische toetsterm 
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ontstaan. Vervang regelmatig de filters. Creëren 

bewustwording.  

13 T Kent de regels voor het werken met een 

telescopisch wassysteem. 

Eisen aan het systeem kennen, zoals tussen 3,5 en 7 meter 

maximaal 4 uur per dag en tussen 7 en 13,5 meter hoog 

maximaal 2 uur per dag. Gewicht van de steel mag tussen 7 

en 13,5 meter maximaal 8 kg. zijn (inclusief slang en 

water).  

14 T/P Weet hoe een telescopisch wassysteem 

vervoerd dient te worden.  

Eisen aan trekkend voertuig, rijbewijs, op juiste manier 

aankoppelen aan trekkend voertuig. 

15 P Plaatst op de juiste en ergonomisch 

verantwoorde, effectieve en efficiënte wijze 

het telescopisch wassysteem. 

Houdt rekening met de omgeving en weersomstandigheden. 

Afzetten werkplek. 

16 P Neemt gedemineraliseerd water mee of 

fabriceert dit ter plaatse. 

Weet welke vorm van gedemineraliseerd water gebruikt 

wordt en wat de voor- en nadelen zijn.  

17 P Werkt met water van maximaal 3 ppm.  Kan dit meten met een TDS meter. 

18 T Kennis van borstels.  Met haren gespleten houden meer vuil vast en schrobben 

beter. Maar dan niet op het raam spoelen. Harige borstels 

kunnen op het raam gehouden worden bij het spoelen.  

19 P Gebruikt de juiste borstel op de juiste 

ondergrond. 

Breedte, hoek en soort borstel aanpassen aan het soort glas 

en vorm en grootte raam.  

20 P Gebruikt een goede steel.  Hand eronder en steunen met de vingertoppen 

(navelhoogte). Niet knijpen. Steel inkorten wanneer er lager 

mee gewerkt wordt. 

21 P Gebruikt een waspak, waarmee ergonomisch 

gewerkt kan worden en een prismabril. 

Controle katrol waspak op juiste spanning. Men dient een 

eigen prismabril te hebben.  

22 P Kan op de juiste en ergonomisch 

verantwoorde, effectieve en efficiënte wijze 

met een telescopische wassysteem ramen 

wassen op hoogte. 

Heen en weer lopen, armen tot ongeveer 25 cm. 

(navelhoogte) gebruiken. Op juiste wijze steel naar 

volgende raam bewegen.  

23 P Route over een raam: buitenkant inzetten, 

dan de binnenkant en daarna spoelen.  

 

24 P Zorgt voor formele toestemming van de 

gebouwbeheerder/contactpersoon op locatie 

om de gevelonderhoudsinstallatie te 

gebruiken. 

Communicatiemiddel, sleutel, eventueel uitgifte 

harnasgordel met looplijn van max. 1,5 m. (bij vier 

kabelsysteem) of veiligheidslijn (bij twee kabelsysteem) 

25 P/T Beoordeelt de toegangsweg en de staat van 

de gevelonderhoudsinstallatie. 

Lezen logboek of eventuele storingen opgelost zijn. Weet 

dat bij installaties boven de 40 meter werkhoogte er 

verticale stroken gevelgeleiding moeten zijn. De plek 

controleren waarboven gewerkt wordt.  

26 P Zet de werkplek adequaat af. Ook onder de werkplek 

27 P Beoordeelt de weersomstandigheden en of 

de windkracht niet meer is dan 6.  

Bij 6 of meer mag de gondel niet gebruikt woerden. 

Rekening houden met mogelijke rukwinden rondom 

gebrouwen. Maar ook onweer; vorst en ijzel. 

28 P Voert een veiligheidscheck uit en sluit de 

stroom aan. Controleert de installatie 

visueel. Test de dakbediening.  

Controle keurmerk, ID plaat en het logboek/ 

gebruikershandleiding. 
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29 P Sluit de stroom op een juiste wijze aan. Stroomschakelaar op de wagen inschakelen en m.b.v. 

sleutel afsluiten, dan resetknop indrukken 

30 P Voert een LMRA uit.  

31 P Betreedt binnendaks op de juiste manier de 

gevelonderhoudsinstallatie. 

Gebruik PBM (mede afhankelijk van het aantal kabels waar 

de gondel aan opgehangen is). Valbeveiliging vast. PSU 

mee.  

33 P Werkt op de juiste en ergonomisch 

verantwoorde, effectieve en efficiënte wijze 

met een gevelonderhoudsinstallatie voor 

glasbewassing of gevelonderhoud. 

Touwen losmaken. Eventueel op juiste wijze uittoppen. 

Manoeuvreren en situeren voor de werkplek. Juiste 

werkafstand van de gevel. Geen onnodige bewegingen. Niet 

te ver uithangen of rekken.  

34 T/P Weet wat te doen wanneer de 

gevelonderhoudsinstallatie niet meer naar 

behoren werkt. 

Ook in staat het nooddaalsysteem te gebruiken 

35 P Brengt de gevelonderhoudsinstallatie weer 

terug. 

Eventueel uittoppen. Terugrijden en ophijsen. Eventueel 

geheel intoppen. Laten zakken in goede parkeerstand. Op 

de omgeving blijven letten 

36 P Bergt op de juiste manier de 

gevelonderhoudsinstallatie weer op. Neemt 

de sleutel mee.  

Op juiste wijze stroom uitschakelen. Stroomschakelaar op 

de wagen uitschakelen en afsluiten m.b.v. de sleutel. 

Afmelden en sleutel afgeven bij de gebouwbeheerder/ 

contactpersoon op locatie. Opdracht bon laten aftekenen. 

37 P Meldt zich aan- en af bij de 

gebouwbeheerder. 

 

38 T Kan communiceren met de leidinggevende, 

gebruikers van het gebouw en collega’s. 

Meedoen aan werkoverleg/ toolboxen, rapporteren bij 

verstoring van de werkzaamheden. 

39 T Kan omgaan met vragen/klachten. Opdrachtgever en/of personen in of rond het object. 

40 T Weet wat te doen bij ongelukken. Kennis BHV – en/of bedrijfsnoodplan 

41 P Controleert de eigen werkzaamheden; 

bewaakt de kwaliteit. 

Werkzaamheden van jezelf en het team. 

 

Algemene vaardigheden 

De kandidaat… Opmerking 

42 P/T Leest, begrijpt en past de informatie op de 

werkbonnen toe. 

Waaronder de gemaakte veiligheidsinstructies (gebaseerd 

op de RI&E).  

43 P Zorgt voor een goede persoonlijke 

presentatie. 

Persoonlijke verzorging, bedrijfskleding, klantvriendelijk 

richting opdrachtgever, klant, leidinggevende, collega’s  

44 T Vertoont geen ongewenst gedrag. Weten dat pesten, treiteren, (seksuele) intimidatie niet 

wordt geaccepteerd, weten waar men terecht kan bij 

ongewenst gedrag  

45 P/T Laat opleverstaten/ werkbonnen aftekenen 

en vult urenlijsten in. 

 

45 T Heeft kennis van werkzaamheden in de 

specialistische reinigingsbranche en welke 

opleidingen daarvoor zijn. 

 

 


