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KENMERK MEDEWERKER SCHOONMAAKONDERHOUD 
INDUSTRIEEL I 

MEDEWERKER SCHOONMAAKONDERHOUD 
INDUSTRIEEL II 

MEDEWERKER SCHOONMAAKONDERHOUD 
INDUSTRIEEL III 

Typering en aard van 
de werkzaamheden 
 

Werkzaamheden uitvoeren: 
- nadruk ligt op uitvoering van droge schoonmaak-

werkzaamheden in productielocaties conform 
vastgesteld programma en duidelijke instructies en 
onder direct raadpleegbaar toezicht; 

- door beperkte natte reinigingswerkzaamheden ook 
minder bezwarende omstandigheden. 

 

Werkzaamheden uitvoeren: 
- verrichten van dagelijkse reinigingswerkzaamheden aan 

machines, installaties en opstallen gebruik makend van 
verschillende werkmethoden, inclusief desinfecteren, 
hulpmiddelen en apparatuur conform vastgesteld 
programma en duidelijke instructies/protocollen; 

- uitvoeren van periodieke reinigingswerkzaamheden aan 
opstallen en gebruik van materialen voor het werken op 
hoogte volgens duidelijke instructies en onder toezicht; 

- realiseren van normen t.a.v. kwaliteit en tijd. 
 

Werkzaamheden uitvoeren: 
- ook uitvoeren van reinigingswerkzaamheden aan 

installaties/machines die gebruikerskennis vergen voor 
het draaien van spoelprogramma’s, openen van 
afdekplaten voor interne reiniging e.d.; 

- volgens opgave/instructie ook uitvoeren van periodiek 
onderhoud aan opstallen en daarbij positioneren/ 
bedienen van materialen voor het werken op hoogte 
(hoogwerker e.d.); 

 
of 
 
- werken onder meer dan normaal te achten bezwarende 

omstandigheden, bijvoorbeeld door aard van het 
productieproces (slachterijen), productieomstandig-
heden (relatie lage c.q. hoge temperaturen, hinder van 
lawaai, dragen van beschermende kleding die gezicht 
en communicatie beperken e.d.). 

Zelfstandigheid - werkprogramma’s en werkmethoden duidelijk 
gedefinieerd; 

- inspelen op beperkte verzoeken van productie-
personeel. 

 

- inspelen op situaties die een aanpassing van de 
reguliere werkvolgorde vragen (afronding productie-
werkzaamheden). 

 

- bij periodieke reiniging inspelen op aangetroffen 
situaties qua aard en mate van vervuiling; 

- ook naleven van veiligheidsmaatregelen bij het gebruik 
van materialen voor het werken op hoogte, ook voor 
collega’s en omstanders; wel conform RIE. 

Communicatieve 
vaardigheden 

- informatieve afstemming operationele werkzaamheden 
met productiepersoneel; 

- afstemming operationele werkzaamheden en 
bijzonderheden met leidinggevende en collega’s. 

- conform medewerker schoonmaakonderhoud 
industrieel I. 

 

- conform medewerker schoonmaakonderhoud 
industrieel II. 

 

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; 
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: 
- (basis)vakopleiding industrieel/foodreiniging; 
- aanvullende basiscursus veiligheid (VCA), afhankelijk 

van klant/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: 
- aanvullende (basis)cursus veiligheid (VCA), afhankelijk 

van de klant/locatie voor het werken aan installaties/ 
machines; 

- certificaten veilig werken diverse klimmaterialen: 
hoogwerker (IPAF); 

of een vergelijkbaar certificaat. 

  


