
 
 

Richtlijnen voor materiaal en producten huishoudhulp 

Tips voor materiaal: 

Poetsen is een fysiek zware job. Met kwaliteitsvol en ergonomisch materiaal kan je huishoudhulp effectiever werken en blessures vermijden.  

Maak van je thuis een veilige, ergonomische en gezonde werkplek!  

Aan de hand van onze checklist kan je nagaan of je het gepaste huishoudmateriaal in huis hebt.  

Het aanwezige materiaal moet in goede, propere en veilige staat zijn. Na elke poetsbeurt was je de doeken op 60°C.  

Versleten materiaal wordt tijdig vernieuwd. 

De stelen van het materiaal zijn liefst telescopisch. Indien dit niet mogelijk is, hebben ze een minimumlengte van 140 cm (schouderlengte). 

Het uitwringen van dweilen en poetsdoeken is erg belastend voor de polsen. Je kan dit voorkomen door microvezeldoeken te gebruiken en een 

uitwringsysteem voor dweilen. Zware katoenen doeken gebruik je beter niet. 

 

Tips voor producten: 

De producten waarmee wordt gewerkt, moeten in de originele verpakking zitten.  

Het etiket van de gebruiksaanwijzing van het product moet goed leesbaar zijn. Je mag verschillende producten nooit mengen.  

Voor jouw welzijn en dat van de huishoudhulp, hebben we een voorkeur voor natuurlijke en ecologische producten. Agressieve 

producten veroorzaken schadelijke dampen met risico op longaandoeningen, huidaandoeningen en brandwonden. 

Chloorhoudende producten (javel), ontstopper en ammoniak mogen nooit gebruikt worden door onze huishoudhulpen. Vermijd ook sprays en 

spuitbussen.  Die veroorzaken een nevel die dieper wordt ingeademd. 



 
 

 

Welk materiaal precies moet worden voorzien, hangt af van het specifiek takenpakket.  

1. ALGEMEEN 

o Handschoenen 

o Microvezeldoeken (voldoende voor de verschillende taken) 

o Telescopische steel voor borstel, ragebol, zwabber 

 

2. WERKEN OP HOOGTE 

o Stabiele trapladder 

(maximum 3 treden en liefst met steunbeugel) 

o Raamwisser met telescopische steel 

3. AFSTOFFEN 

o Ragebol of plumeau 

o Microvezeldoeken 

o Lichte stofzuiger met microscopische steel 

o Bezem 

o Vuilblik en borstel 

 

4. DE VLOER SCHOONMAKEN MET WATER 

o Grote emmer (10L) met uitwringpers 

o Kleine emmer (10L) 

o Zwabber of microvezel met telescopische steel 

o Schuurborstel 

o Trekker 
 

5. SCHOONMAKEN VAN KEUKEN 

o Microvezeldoek keuken 

o Spons 

o Afwasborstel 

o Theedoeken 
 

6. SCHOONMAKEN VAN SANITAIR 

o Microvezeldoeken sanitair 

o Spons 

o WC-borstel 

o Douchetrekker 
 

7. SCHOONMAKEN VAN RAMEN EN SPIEGELS 

o Speciale microvezeldoek voor ramen 

o Kleine trekker 

7. STRIJKEN 

o Verstelbare strijkplank 

o Stoomstrijkijzer 
 



 
 

 
BASISPRODUCTLIJST: 

• Allesreiniger  

• Afwasproduct  

• Aangepast product voor de vloeren  

• WC-reiniger  

 

 
Aarzel niet om met je huishoudhulp haar materiaalwensen te bespreken. Ze heeft misschien nog ander materiaal of producten nodig om bepaalde 

oppervlakten schoon te maken.  

Voor vragen kan je ook steeds terecht op het kantoor.  

Meer informatie vind je op de website www.iktoonrespect.be 

 


