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 Glazenwasser II /1 

FUNCTIEPROFIEL 

Kenmerken van de referentiefunctie 
De werkzaamheden hebben betrekking op het uitvoeren van glasbewassing en worden verricht aan gebouwen die 
verschillen qua hoogte/bereikbaarheid. Voor het werken op hoogte wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen/ 
installaties, zoals de staande ladder (tot max. 10 m), wassteelmethode (beperking aan aantal m2 in verband met fysieke 
belasting), hoogwerkers (tot verschillende hoogtes; max. ca. 70 m), permanent aan het gebouw aangebrachte voor-
zieningen (gevelonderhoudsinstallatie, permanente hangladder, mastinstallaties) en (in uitzonderingssituaties voorko-
mende) niet-permanente voorzieningen (niet-permanente hangladder en safe sit). Het werken met de verschillende 
installaties is gereguleerd in wet- en regelgeving gericht op het borgen van veiligheid. Per locatie wordt op basis van 
een RIE de te hanteren methode vastgesteld, alsmede maatregelen voor het borgen van veilig werken, ook voor de 
omgeving. 
De werkzaamheden worden verricht binnen de kaders van gemaakte afspraken met klanten (t.a.v. te verrichten 
werkzaamheden, reinigingsgraad en werkprogramma) en volgens voorgeschreven en uit de RIE voortkomende 
werkmethoden, werkinstructies en veiligheidsvoorschriften. De glazenwasser II fungeert als zelfstandig glazenwasser 
en is inzetbaar op de meeste werklocaties (met uitzondering van niet-permanente voorzieningen).  

Organisatie 
Direct leidinggevende   : hiërarchisch leidinggevende (ondernemer, rayonleider, uitvoerder e.d.). 
Ontvangt aanwijzingen van : (meewerkend) voorman (aanwezig op grotere locaties). 
Geeft leiding aan : niet van toepassing. 

Verantwoordelijkheidsgebieden / kerntaken  
1. Werkzaamheden voorbereiden: 
- afhankelijk van toegewezen locatie verzamelen van benodigde materialen en hulpmiddelen en controleren op 

voldoen aan veiligheidseisen e.d.; 
- vervoeren van materialen en collega(‘s) naar de werkplek (met bestelwagen, evt. inclusief hoogwerker); 
- aanmelden bij opdrachtgever en afstemmen over uitvoering van het werk, alsmede eventuele aspecten met 

betrekking tot veilig werken; 
- uitvoeren van een veiligheidscheck ter plekke en vervolgens positioneren van materieel en daarbij nemen van 

nodige maatregelen voor het realiseren van veilig werken, ook voor de omgeving; e.e.a. conform RIE. 
 
2. Werkzaamheden uitvoeren: 
- zo nodig aansluiten van installatie, doseren van reinigingsmiddelen;  
- bedienen/verplaatsen van materiaal voor het werken op hoogte (o.a. ladders, hoogwerker, gevelonderhouds-

installaties) met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en het borgen van een veilige werk-
omgeving; 

- handmatig wassen en drogen van ramen en omlijstingen (spons, zeem, trekker) of gebruikmakend van de 
wassteelmethode, e.e.a. conform geldende normen t.a.v. kwaliteit, tijdigheid, productiviteit; 

- indien van toepassing informatief afstemmen van operationele werkzaamheden met opdrachtgever c.q. op locatie 
aanwezige medewerkers/bezoekers e.d., alsmede attenderen op veiligheidsaspecten. 

 
3. Verantwoorde en veilige uitvoering werkzaamheden: 
- in ordelijke staat houden van de materialen en middelen, vooral ook met het oog op veiligheid, visueel beoordelen 

van toegepaste materialen en melden van afwijkingen; 
- continu bewaken en borgen van de eigen veiligheid en van collega(‘s), maar ook van omstanders en voorbij-

gangers; 
- opvolgen van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en werkinstructies in verband met Arbo, veiligheid en milieu; 
- periodiek en ad hoc afstemmen van operationele werkzaamheden, veiligheidssituaties, bijzonderheden, wijzigingen 

in werkmethoden e.d. met collega’s en leidinggevenden. 

Bezwarende omstandigheden 
- Krachtsinspanning bij het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden, tillen van emmers water en klimmaterialen, bij 

het ladderen en het verplaatsen van rolsteigers. 
- Inspannende houding tijdens het werken op klimmaterialen (labiele evenwichtscondities), maken van eenzijdige 

schoonmaakbewegingen; gebukt/gebogen, reikend of boven de macht werken. 
- Hinder van weersinvloeden bij buitenwerk (dat tot enkele graden onder 0 Cº en niet bij extreme regenval of wind 

plaatsvindt), werken in een natte en (lichtelijk) vuile omgeving. 
- Kans op letsel door het vallen vanaf klimmaterialen (kans op vallen beperkt door toepassing veiligheidsmaatregelen 

en persoonlijke beschermingsmiddelen). 
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