Arbo-controlelijst werkomgeving
De huishoudelijke ondersteuning kan het beste worden uitgevoerd wanneer onze
medewerkers onder gezonde en veilige omstandigheden kunnen werken. Samen met u
willen we zorgen voor een zo prettig mogelijke omgeving. Wij vragen u dan ook om te zorgen
voor een prettige werkomgeving. Indien aan één van de voorwaarden niet voldaan kan
worden, mag de medewerker zijn of haar werkzaamheden staken, totdat de situatie opgelost
is. Hierbij dient u te zorgen voor:
In orde

Omgeving

Ja

Nee

Hygiëne
 Schone werkmaterialen
Klimaat
 Aangename temperatuur
(18-25 graden)
 Verse luchttoevoer
 Rookvrije omgeving
Ruimte
 Voldoende
bewegingsruimte
 Meubilair dat eenvoudig is
te verplaatsen*
 Huisdieren
ruimte

in

aparte

Staat van onderhoud
 Is
er
sprake
van
achterstallig onderhoud?
*Let op: de hulp mag maximaal 23 kg tillen.

Actie

Arbo-controlelijst huishoudelijk materiaal
Om huishoudelijke ondersteuning te kunnen bieden, heeft de hulp van Axxicom Thuishulp
een aantal middelen nodig om aan de slag te kunnen. Omdat veilig en gezond werken voor
ons erg belangrijk is, vragen wij u erop toe te zien dat het materieel en eventuele elektrische
aansluitingen zonder gebreken zijn. De volgende middelen moeten aanwezig zijn:
In orde
Materieel
Actie
Ja
Nee
Huishoudtrap
 3 à 4 treden met platform
 Antislip onder de poten en treden
 Veiligheidsbeugel
 Stevige constructie

 Gelijke afstand tussen treden
Spons + zeem
2x Emmer (maximaal 12 L)
 Stevig hengsel

Raamwisser (evt. met lange steel)
Wegwerphandschoenen
 Maat M

Stofzuiger op wieltjes
 Slang (minimaal 150 cm)
 Zuigstang (minimaal 130 cm)

 Snoer, stekker, contactdoos zonder gebreken
Mop, vloerwisser of dweil
 Minimaal 130 cm lang met mop van 50x60 cm

Wasmachine met centrifugeermogelijkheid (of
losse centriguge)
Wasmand
Wasrek/waslijn + knijpers
Wasdrogers
Afwasborstel
Afdroogdoeken/theedoeken
Afwasteil
Afwasmiddel
Vaatwasmachine (optioneel)
Strijkplank
 Stevige constructie
 In hoogte verstelbaar (80cm – 95cm)

 Stevig rek voor strijkijzer
Strijkijzer met temperatuurregeling
 Snoer, stekker, contactdoos zonder gebreken

Toiletborstel
Vier werkdoekjes

Allesreiniger/groene zeep*
Schoonmaakazijn*
Twee stofdoeken
Plastic afvalzakken
Boodschappenwagentje, -tas of kratje (stevig)
Schone handdoek of keukenrol
Schone handdoek of keukenrol
Vloeibare handzeep met pompje
*Let op! Onze huishoudelijke hulpen mogen geen gebruik maken van chloor, ammoniak, zoutzuur,
bleek of andere middelen die gevaar op kunnen leveren voor uw gezondheid of die van onze
medewerkers.

