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 FUNCTIEPROFIEL 

Kenmerken van de referentiefunctie 
De werkzaamheden zijn gericht op het schoonmaken van het interieur van transportmiddelen (of bussen of metro’s/ 
trams of vliegtuigen of treinen). Met klanten zijn afspraken gemaakt over de uit te voeren schoonmaakwerkzaamheden 
welke zijn vastgelegd in diverse duidelijke werkprogramma’s en vertaald naar eenduidige instructies en werkmethoden. 
Binnen deze kaders geven de medewerkers uitvoering aan de schoonmaakwerkzaamheden, waarbij zij verantwoor-
delijk zijn voor het realiseren van de normen t.a.v. kwaliteit en tijd. De werkprogramma’s variëren in de vorm van 
dagelijkse schoonmaakprogramma (keerpuntreiniging, vertrek-klaar maken: beperkt schoonmaakprogramma onder 
relatief grotere tijdsdruk door beperkte statijd) tot verschillende periodieke schoonmaakprogramma’s (aanvullende 
modules, diepgaandere schoonmaak waarvoor ook meer tijd beschikbaar is). In veel gevallen worden de werkzaam-
heden door een team verricht. 
Operationele problemen die buiten het reguliere werkveld liggen worden gemeld aan de leidinggevende. Er wordt 
gebruik gemaakt van reguliere schoonmaakmiddelen en materialen/apparatuur (werkdoeken, moppen, stofzuiger e.d.). 
Een extra aandachtspunt vormt het veilig werken aan transportmiddelen, alsmede het veilig werken op de locaties 
(vliegveld, langs het spoor).  

Organisatie 
Direct leidinggevende : hiërarchisch leidinggevende (bijvoorbeeld projectleider, rayonleider). 
Ontvangt aanwijzingen van : (meewerkend) voorman. 
Geeft leiding aan : niet van toepassing. 

Verantwoordelijkheidsgebieden / kerntaken  
1. Dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden verrichten: 
- zich op de hoogte stellen van de te verrichten schoonmaakwerkzaamheden; 
- verzamelen van benodigde middelen en materialen; 
- verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in het transportmiddel met een kort cyclisch, repeterend karakter; 
- bijvullen van verbruiksartikelen zoals papier, zeep, handdoekjes, informatiematerialen; 
- verwijderen en afvoeren van afval. 
 
2. Periodieke schoonmaakwerkzaamheden verrichten: 
- zich op de hoogte stellen van de te verrichten schoonmaakwerkzaamheden; 
- verzamelen van benodigde middelen en materialen; 
- volledig reinigen van interieur, zoals vloeren, wanden, ramen en plafonds, zittingen van transportmiddelen met een 

hogere mate van reiniging en daartoe hanteren van voorgeschreven middelen en materialen; 
- in voorkomende situaties inschatten van de juiste werkmethode en te gebruiken middelen (uit beschikbaar 

assortiment) voor het realiseren van de gewenste mate van reiniging. 
 
3. Verantwoorde uitvoering werkzaamheden: 
- uitvoeren van de voorgeschreven maatregelen voor een veilige werkomgeving in en rond het transportmiddel; 
- opvolgen van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en instructies verbonden aan de locatie; 
- in ordelijke staat houden van de materialen, signaleren van voorraadaanvullingen en de vervanging van materialen; 
- periodiek en ad hoc afstemmen van operationele werkzaamheden, bijzonderheden, wijzigingen in werkprogram-

ma’s, werkmethoden e.d. met leidinggevende. 

Bezwarende omstandigheden 
- Krachtsinspanning bij het uitvoeren van sommige schoonmaakwerkzaamheden, het tillen en hanteren van hulp-

middelen en afvoeren van afval e.d. 
- Lopend en staand en regelmatig gebukt/gebogen of reikend werken onder eenzijdige spierbelasting bij sommige 

schoonmaakbewegingen. 
- Onaangenaam werk bij het reinigen van sanitaire voorzieningen, regelmatig werken onder tijdsdruk bij beperkte 

statijd, soms enige hinder van slechte weersomstandigheden bij het wisselend binnen/buiten werken, 
geluidsoverlast. 

- Kans op letsel als gevolg van uitglijden op vloeren of beknelling van ledematen; dragen van beschermende kleding, 
gehoorbescherming, handschoenen, etc. 
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