Welke taken zijn toegelaten?
Thuishulp van huishoudelijke aard omvat volgende activiteiten die ten huize van de klant worden verricht,
voornamelijk schoonmaken en strijken, eventueel ook wassen, koken, klein naaiwerk. De voornaamste taak
is het onderhoudswerk, namelijk de ruimtes proper, hygiënisch, ordelijk en gezellig houden door een
methodisch onderhoud en dit uitsluitend in privé ruimtes (geen beroepslokalen zoals winkels, cafés,
burelen, praktijken enzovoort zelfs niet de ramen of de deuren).

Huishoudelijke taken omvatten:

1. Organiseren van het werk:
•

Sommige taken worden wekelijks gedaan, andere tweewekelijks, maandelijks, 3-maandelijks,
jaarlijks.

2. Schoonmaken omvat:
•

Reinigen van de vloer: dweilen, boenen, schuren (opgepast met azijn op natuursteen -> vloer,
werkblad in de keuken, badkamer,…).

•

Reinigen van het sanitair: lavabo, douche, bad, toilet, uitwassen van kasten, koelkast, diepvries, …

•

Schoonmaken van ramen, wanden, plafonds, meubilair, radiatoren, trappen, terras, stoep,…

•

Stof afnemen (meubels, lampenkapjes, …), verwijderen van spinnenwebben.

•

Stofzuigen van tapijten.

•

Reinigen van schoonmaakmateriaal en op zijn plaats terug zetten.

3. Huishoudelijke taken:
•

Bedden opmaken.

•

Tafel afruimen.

•

Afwas.

•

Kleren wassen, strijken en eventueel verstellen, knopen aannaaien.

•

Maaltijden bereiden of reeds bereide maaltijden opwarmen.

4. Instaan voor milieu, hygiëne en welzijn op het werk:
Milieu:
•

Vuilbakken ledigen (indien voorzien van een vuilzak) op de aangegeven plaats – binnenshuis.
Probeer ook te voorzien in producten die het milieu zo min mogelijk schaden.

Hygiëne en welzijn op het werk :
•

Zorgen voor veiligheid door het naleven van veiligheidsregels en

•

Zorgen voor gezondheid door aandacht voor arbeidshygiëne en ergonomisch handelen.

•

Zich onthouden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

instructies.

5. Administratie:
•

Het invullen van de cheques -> einde werktijd.

Welke taken zijn niet toegelaten?
•

Poetsen van auto’s (binnenkant noch buitenkant), geen zware voorwerpen verplaatsen, geen
dierenverblijven -> hondenhokken, kattenbakken, stallen, …reinigen.

•

Dakgoten of ramen hoger dan 2,70 meter poetsen (of moeilijk bereikbare plaatsen).

•

Gevaarlijke taken uitvoeren (bijvoorbeeld: niet op een onveilige trapladder staan, werken met een
elektrisch toestel dat niet in orde is, loshangende stopcontacten, opletten met gevaarlijke
producten).

•

Uitvoeren van ‘vieze’ taken (bijvoorbeeld: opruimen van extreem vuile kelders en zolders,
ontstoppen van wc’s, opruimen van menselijke en dierlijke uitwerpselen.

•

Taken waarin de huishoudhulp zich niet veilig of zeker voelt (bijvoorbeeld: niet in de
werken bij hoogtevrees,…).

•

Kinderoppas.

•

Tuinonderhoud.

•

Containers uitwassen (GFT en restafval).

Welk materiaal is onontbeerlijk voor goed onderhoud?
Om de taken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen bij het onderhouden van de werkplek:
•

Allesreiniger.

•

6 micro-vezeldoekjes (dunne) -> met gekleurde doekjes werken.

hoogte

•

2 synthetische dweilen.

•

1 grote en 1 kleine emmer met goede handgreep.

•

1 zachte veegborstel (steel van minstens 1.50 meter) .

•

1 goed werkende stofzuiger met stofzakken.

•

Afwasmiddel.

•

1 fles azijn.

•

2 sponzen.

•

1 kleine raamaftrekker.

•

1 aftrekker (steel van minstens 1.50 meter).

•

1 plumeau / ragebol met lange steel.

•

1 handveger en borsteltje.

•

Plakkers, schaar en ontsmettingsmiddel.

•

Veilige trapladder (bij voorkeur met een beugel).

Aanvulling :
•

1 harde veegborstel (steel van minstens 1.50 meter) .

•

2 synthetische zeemlappen.

•

1 stabiele trapladder met handgreep / beugel van minstens 60 cm hoogte + antislip op de treden.

•

1 WC borstel per toilet.

•

2 vaatdoeken.

•

1 keukenrol.

•

keukenhanddoeken.

•

vuilniszakken.

•

WC reiniger.

•

vloerzeep / schuurproduct zoals CIF,…

Uiteraard moeten de materialen regelmatig aangevuld worden, in goede en nette staat verkeren en geen
gebreken vertonen.

