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KENMERK MEDEWERKER SCHOONMAAKONDERHOUD 
TRANSPORTMIDDELEN I 

MEDEWERKER SCHOONMAAKONDERHOUD 
TRANSPORTMIDDELEN II 

MEDEWERKER SCHOONMAAKONDERHOUD 
TRANSPORTMIDDELEN III 

Typering en aard van 
de werkzaamheden 
 

Dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden verrichten: 
- uitvoering van de dagelijkse schoonmaakwerk-

zaamheden aan de toegewezen transportmiddelen; 
- werkzaamheden hebben een kortcyclisch, repeterend 

karakter; 
- uitvoering van periodieke werkzaamheden behoort niet 

tot deze functie. 
 
Verantwoorde uitvoering werkzaamheden: 
- opvolgen van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en 

werkinstructies. 
 

Dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden 
verrichten: 
- naast dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden worden 

periodieke schoonmaakwerkzaamheden verricht. 
 
Verantwoorde uitvoering werkzaamheden: 
- zorg dragen voor het nemen en opvolgen van voor-

geschreven maatregelen en instructies die betrekking 
hebben op de veiligheid van werken in en rond het 
transportmiddel; een en ander gespecificeerd voor de 
locatie. 

 

Dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden 
verrichten: 
- ook verrichten van specialistische werkzaamheden, 

bijvoorbeeld:  
. deep cleaning, waarbij beperkte demontage-

werkzaamheden nodig zijn; 
. verwijderen van graffiti; 
. rijklaar maken en zo nodig verplaatsen van het 

transportmiddel (bussen); 
. bedienen van wasstraatinstallatie voor externe 

reiniging; 
. calamiteitenreiniging. 

 
Verantwoorde uitvoering werkzaamheden: 
- toepassen van veiligheidsinstructies m.b.t. het veilig 

gebruik van systemen, installaties, gebruik van 
eventuele beschermingsmiddelen en zo nodig het 
verplaatsen van transportmiddelen (bussen). 

Zelfstandigheid - veelal werken onder direct raadpleegbaar toezicht; 
- werkprogramma’s en werkmethoden duidelijk 

gedefinieerd. 
 

- sommige werkzaamheden/vervuilingen vergen een 
beperkte inschatting van toe te passen werkmethoden, 
eventueel afwijkend van de standaard. 

 

- bepalen van werkvolgorde van operationele 
werkzaamheden; 

- inschatten van mate van vervuiling en op basis daarvan 
bepalen van best geëigende werkmethoden (keuze uit 
bekende oplossingen).  

Communicatieve 
vaardigheden 

- gelijk aan medewerker schoonmaakonderhoud 
transportmiddelen II. 

 

- vakinhoudelijk en operationeel overleg met 
leidinggevende en collega’s. 

- vakinhoudelijk en organisatorisch overleg met 
leidinggevenden en collega’s, en waar nodig met de 
(vertegenwoordiger van de) klant. 

Opleiding en/of 
certificaten 

Beschikking over een door de branche erkend certificaat 
dat aansluit op de door de branche vastgestelde eind-
termen met betrekking tot de toegewezen werkzaam-
heden, zoals: 
- (basis)vakopleiding schoonmaker/-maakster; 
- gevolgde instructie m.b.t. veilig werken op locatie; 
of een vergelijkbaar certificaat. 

Beschikking over een door de branche erkend certificaat 
dat aansluit op de door de branche vastgestelde eind-
termen met betrekking tot de toegewezen werkzaam-
heden, zoals: 
- vakopleiding reiniging rollend materieel; 
of een vergelijkbaar certificaat. 
 

Beschikking over een door de branche erkend certificaat 
dat aansluit op de door de branche vastgestelde eind-
termen met betrekking tot de toegewezen werkzaam-
heden, zoals: 
- aanvullende instructies/certificaten toegesneden op 

aanvullende werkzaamheden; 
of een vergelijkbaar certificaat. 

  


