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Voorwoord
Met veel genoegen presenteert de NVZ
deze uitgave over mechanische schoonmaak
systemen, oftewel schoonmaakmachines.
Schoonmaakmachines leveren een waardevolle
bijdrage aan onze (openbare) hygiëne en zijn in
feite onmisbaar in onze moderne samenleving.
Daarnaast hebben schoonmaakmachines een
grote impact op duurzaamheid: door goed te
reinigen, worden ruimten en oppervlakken
onderhouden en gaan zij langer mee. Tenslotte
maken ze het werk voor schoonmakers een
voudiger, efficiënter en minder belastend.
Deze uitgave dient ook als hulpmiddel voor
mensen die een machine willen gaan aanschaf
fen, en als hulpmiddel hoe machines veilig
gebruikt kunnen worden. Ook verwacht de
NVZ met deze uitgave innovaties op het gebied
van schoonmaakmachines te stimuleren.

Roger van Wersch
voorzitter van NVZ-NIFIM

De uitgave sluit aan bij de kernwaarden van
de NVZ: Schoon, Hygiënisch, Duurzaam.
De NVZ heeft deze drie pijlers uitgewerkt aan
de hand van drie verschillende uitgaven – alle
gratis verkrijgbaar via het bureau. In de uitgave
‘Slim en schoon’ legt de NVZ zich niet zoals in
haar voorgaande uitgaven toe op reiniging met
chemische schoonmaakproducten, maar op
reiniging met mechanische systemen.
Een buitengewoon belangrijke categorie
binnen de (professionele) reiniging, die het
mogelijk maakt om of efficiënte wijze grote
oppervlakken schoon te maken én te houden.
Kortom, slim en schoon.

Roger van Wersch
voorzitter van NVZ-NIFIM

1
De (professionele)
schoonmaakbranche
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De schoonmaakindustrie behoort tot een van de grootste werkgevers in Nederland. Alleen al in de dagelijkse schoonmaak zijn liefst
125.000 mensen werkzaam. De branche is goed voor een aanzienlijke toegevoegde waarde aan het nationaal inkomen. Toetredingsdrempels voor nieuwe ondernemers en werknemers zijn laag.
De schoonmaak is een belangrijke branche
voor de Nederlandse economie. In 2011 werd
ruim 4 miljard Euro in de schoonmaak omgezet
(bruto omzet). Daarmee is zij goed voor 1%
van het Bruto Nationaal Product. Er waren in
Nederland in 2011 ruim 11.000 aanbieders
van schoonmaakdiensten actief. Daarmee
vormt de schoonmaak ongeveer 1% van het
Nederlandse bedrijvenbestand. Van deze aan
bieders heeft zo’n 60% interieurschoonmaak
als hoofdactiviteit. Onder hen bevindt zich een
aantal grote tot zeer grote bedrijven. De 30%
aanbieders met glasbewassing als hoofdactivi
teit bestaat uit kleine bedrijven en ZZP-ers.
Nog zo’n 10% van het aanbod komt van
gespecialiseerde schoonmaakbedrijven (cala
miteitenreiniging, schoonmaak van rollend
materieel en in de levensmiddelenindustrie).
Van de totale sectoromzet neemt de schoon
maak ruim 70% voor haar rekening, de glas
bewassing 10% en de specialistische reiniging
bijna 20%.

Aantal mensen werkzaam in
de schoonmaaksector

125.000

Na een relatief goede periode, stagneerde
de schoonmaakmarkt eind 2009, begin 2010.
Sinds die tijd is de markt voor schoonmaak
licht groeiend. De branche doet het beter dan
de totale zakelijke dienstverlening.
 ngeveer 3.300 van de 11.000 aanbieders
O
zijn ondernemingen die werknemers in dienst
hebben. Qua bedrijfsomvang biedt de sector
een zeer divers beeld, met een vijftal landelijke
opererende bedrijven met meer dan 10.000
werknemers, een tussengroep middelgrote
bedrijven die regionaal actief is en een groot
aandeel lokaal werkende MKB-bedrijven.
De afgelopen jaren laten een stijging van het
aantal schoonmaakbedrijven zien. Dit betreft
zowel de grote ondernemingen als het MKB
(een toename van 17% tussen 2010 en 2012).
In die tijd is het arbeidsvolume gelijk gebleven.
Bron: www.OSB.nl

Een schone omgeving helpt het
ziekteverzuim laag houden. Een dagelijkse
schoonmaak van de werkplek, waarbij alle
contactplekken worden meegenomen, is
essentieel. Op contactplekken is de kans
op besmetting met virussen en bacteriën
het grootst. Het invullen van een goed
schoonmaakplan in combinatie met de
juiste hulpmiddelen zoals zeepdispensers
en hand sanitizers kan ertoe bijdragen dat
er minder mensen ziek worden
en het verzuim naar beneden gaat.
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Duurzaamheid
Waarom schoonmaakmachines?
De Cirkel van Sinner
Bij het schoonmaken spelen volgens
de ‘cirkel van Sinner’ 4 factoren een rol:
tijd
temperatuur
chemie
beweging/
mechanische kracht

Deze factoren hebben alle invloed op elkaar.
Als één factor groter wordt, worden de andere
kleiner.
tijd

Bijvoorbeeld: er zit kalkaanslag op uw douche
kop. U kunt dan heel hard en lang boenen met
een vochtig schuursponsje. De factor bewe
ging en tijd is groot; de factoren chemie en
temperatuur zijn kleiner.
Voor schoonmaken met machines geldt: de
factor beweging (mechanische kracht) is groot.
Daarmee kan worden bespaard op factoren
als chemie, tijd en temperatuur. Grote opper
vlakten worden in relatief korte tijd gereinigd.
Ook de hoeveelheid water die nodig is bij het
schoonmaken met een mechanisch systeem is
beperkt en maakt mechanisch reinigen tot een
duurzame reinigingsmethode.

Een goede hygiëne is duurzaam; het vergoot het welzijn
van de burger. Het is ook daarom dat de 17 duurzaamheidsdoelen die de VN eind 2015 heeft opgesteld, ook
hygiënedoelen bevatten. De schoonmaakindustrie heeft
zich door deze doelen laten inspireren en focust zich op
de doelen waaraan zij kan bijdragen.
Op welke wijze dragen schoonmaakmachines bij aan
deze duurzaamheidsdoelen?
•m
 achines helpen de hygiëne/het schoon-zijn
van grote ruimten te waarborgen
•m
 achines bereiken meer resultaat in minder tijd
•m
 achines gaan zorgvuldig om met afvalwater
(juiste manier van lozen)
•m
 achines zijn efficiënt in hun watergebruik
•m
 achines beschikken over een zuinig doseersysteem
(water en reinigingsmiddel)

temperatuur
chemie
beweging/
mechanische kracht

Ook fabrikanten kijken kritisch naar de bouw van schoonmaakmachines, denk bij
voorbeeld aan energieverbruik en recyclebaarheid. De brancheorganisatie
zorgt voor uitwisseling van kennis en informatie over duurzaam schoonmaken en
draagt via die weg haar steentje bij.

Inzameling en verwerking
van gebruikte machines
Neem contact op met uw leverancier.
Met behulp van zijn registratienummer
kan de afgedankte machine worden aan
gemeld bij de Ophaalservice van Stichting
Nederlandse Verwijdering Metalelektro
Producten (NVMP). De NVMP organiseert
de inzameling en verwerking van elektri
sche apparatuur.
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Vrijwel alle bedrijven in de schoonmaakbranche maken werk van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Dat blijkt uit het mvo-onderzoek dat Service
Management heeft uitgevoerd. Maar liefst 95 procent van de schoonmaak
bedrijven, leveranciers en opdrachtgevers is bezig met mvo.

Hoe wordt concreet invulling gegeven aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen?
De meest voorkomende antwoorden zijn energiebesparingsmaatregelen,
over mvo communiceren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in
dienst nemen en maatregelen om milieubelasting te verminderen. Opvallend
is dat meer respondenten naar de toekomst mvo-eisen gaan stellen aan
leveranciers dan in de afgelopen jaren werd gedaan (57% om 73%).
Bron: whitepaper Servicem anagement 2016
De menselijke kant speelt voor veel bedrijven een belangrijke rol bij de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vooral door medewerkers
aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt en door te werken met een
diversiteit in cultuur en achtergrond wordt invulling gegeven aan het menselijke
aspect. Tegengaan van discriminatie speelt voor 41 procent van de geënquêteerden een rol. Andere veel voorkomende antwoorden zijn het aanbieden
van opleidingen in de schoonmaak (56%), het stimuleren van vitaliteit (44%),
het werken aan taalvaardigheid (31%), het verminderen van werkdruk (33%)
en het bieden van hulp aan werknemers met schulden (27%).
Bron: whitepaper Servicemanagement 2016
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Concreet voorbeeld: van een duurzaam initia
tief op het gebied van schoonmaakmachines,
zijn de schrobzuigautomaten die tot 95%
recyclebaar zijn. Vele hiervan zijn uitgerust met
een water- en chemiebesparend recyclingsys
teem dat het gebruik van water, schoonmaak
middelen en tijdrovende tussenstops zeer sterk
vermindert.
Andere innovaties zorgen ervoor dat de dose
ring van schoonmaakmiddelen zeer nauwkeurig
gebeurt, waardoor de hoeveelheid schoonmid
delen tot een minimum wordt beperkt. Er wordt
een optimale price-performance bereikt en een
perfect schoonmaakresultaat.
Sommige moderne schoonmaakmachines
hebben kleur gecodeerde punten die men na
gebruik dient schoon te maken. Dit voorkomt
onnodige servicebezoeken, verstoppingen en
bespaart op onnodige serviceritten. Het ver
lengt ook de levensduur van de machine.

Big Data
Big Data verwijst naar onze mogelijkheden om
gebruik te maken van de steeds toenemende
hoeveelheid informatie (data) en deze te analy
seren. Ook in de professionele schoonmaak
branche speelt Big Data een rol. De leden van
de NVZ spelen een rol in het verzamelen van
deze data.

De hoeveelheid data die opgeslagen wordt,
groeit exponentieel. Consumenten slaan zelf
steeds meer data op in de vorm van bestan
den, foto’s en films en organisaties produceren
ook steeds meer data. Daarnaast zijn er de
apparaten zelf die data verzamelen, opslaan
en uitwisselen. De opslag van deze enorme
hoeveelheden data is een uitdaging, maar ook
het analyseren ervan speelt een steeds grotere
rol. Deze data bevatten immers een schat aan
informatie voor verschillende doeleinden, zoals
marketing, wetenschappelijk onderzoek, of
preventief onderhoud.

De inzet van nieuwe technologieën
verbreedt het aanbod van schoonmaak
bedrijven. Met name Big Data-gebruik kan
klanten relevante schoonmaak gerelateerde
managementinformatie opleveren, bij
voorbeeld inzage in het gebruik van
ruimtes of faciliteiten. Het gebruik van IT
wordt essentieel. Zo zou een schoonmaak
bedrijf een app kunnen aanbieden waarin
je naast schoonmaakdiensten, ook koffie
bestelt, de kamertemperatuur aanpast of
een parkeerplaats reserveert.
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Doorbraken op het gebied van Big Data zijn:
• D igitalisering van informatie – hierdoor wordt
veel makkelijker en goedkoper informatie te
bewerken, te verspreiden en te hergebruiken;
• O ntsluiten van databestanden – hierdoor
wordt het mogelijk om data aan elkaar te kop
pelen. Databestanden worden daarmee rijker.
Een planningsadministratie verrijken met
griepgolfgegevens, helpt bij het beter inplan
nen van je bezetting;
• D ataverzameling aan de bron digitaliseert met
de komst van sensoren en online technologie.
Voorheen hadden we papieren logboeken,
nu checken we in of registreren sensoren
onze handelingen;
• O pslagcapaciteit groeit en de mogelijkheid
om grote volumes aan data snel te verwerken.
Zo snel zelfs, dat ze real time informatie
geven.
Met Big Data zouden we veel beter in staat
moeten zijn te voorspellen wanneer personeel
nodig is. Nu staan schoonmakers bij treinen
vaak te wachten, soms op een trein die niet
eens aankomt. Big Data zou ervoor kunnen
zorgen dat de juiste persoon er op het juiste
moment is, zelfs ook welke handelingen hij
moet verrichten en welke verricht zijn. Een
veelheid van relevante gegevensbronnen is
toe te voegen.
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Big Data in de praktijk
Wat zou in de professionele schoonmaak
branche concreet kunnen worden gemeten,
om de efficiëntie te vergroten, het resultaat
te verbeteren en de medewerkers optimaal in
te zetten?
Voorbeelden:
•H
 artslag tijdens het werk meten en
vergelijken met de optimale hartslag;
•A
 antal afgelegde meters bijhouden met
een stappenteller;
•M
 eten welke ruimten en elementen zijn
schoongemaakt;
•M
 eten aantal gemaakte technische fouten;
 eten aantal ontvangen complimenten
•M
van klanten;
•R
 egelmatige tevredenheid- en commitment
metingen.

2
Kiezen van een
schoonmaaksysteem
uit Servicemanagement, februari 2017
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Er komt een heleboel kijken bij de keuze voor een nieuwe
schoonmaakmachine. Het apparaat moet perfect afgestemd
zijn op het werk dat ermee uitgevoerd gaat worden.
Waarmee rekening gehouden moet
worden bij de aanschaf van een nieuw
schoonmaaksysteem:
•d
 e soort te reinigen oppervlakken
 et type vervuiling (hardnekkig of licht)
•h
•h
 et aantal vierkante meters dat gereinigd
moet worden
•d
 e fysieke afmetingen van het gebied dat
gereinigd moet worden
•d
 e beperkingen van het schoon te maken
gebouw/toepassing (deurbreedtes, lift, ruimte
voor de machine, mogelijkheden om te lege/
vullen, drempels, hellingen enzovoort)
•w
 erkt de machine op een accu of netstroom
Bij de meeste schoonmaakmachines wordt
in de technische details aangegeven welke
prestaties de machine heeft.

Waarom is een bewuste keuze
voor een machine van belang:
•
•
•
•

Bedrijfszekerheid
Lange levensduur
Kostenbesparing
Veiligheid voor mens en omgeving
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Soorten mechanische schoonmaaksystemen

1.


Veegmachines zonder vacuümsysteem
 ieronder vallen alle veegmachines zonder vacuümsysteem.
H
Deze machines zijn ontwikkeld voor het geautomatiseerd vegen
van stof en grover los liggend vuil.

	De benefits
•Z
 eer stil voor het opnemen van grovere vervuiling.
	Inzetgebieden
•S
 choolpleinen, winkelcentra, magazijnen, parkeergarages,
buitenterreinen, fabrieksomgeving en industrie.

2.


Veegmachines met vacuümsysteem
Hieronder vallen alle vacuümvegers voorzien van een aandrijf
mechanisme, zonder besturingsplaats (walk behind) of met
besturingsplaats (ride on). De ride on-machines worden naar
werkbreedte ingedeeld. Het gaat om de breedte van de machine
met hoofdborstel, inclusief één zijborstel.

	De benefits
•F
 ijnere vervuiling wordt ook meegenomen omdat er een
zuigsysteem met filters op deze machines zit.
	Inzetgebieden
•S
 choolpleinen, winkelcentra, magazijnen, parkeergarages,
buitenterreinen, fabrieksomgeving, industrie en beperkt binnen
in voornamelijk industrieh allen en magazijnen. Dit komt doordat
een veegmachine altijd kleine hoeveelheden fijnstof afgeeft
ondanks het vacuümsysteem.

3.


Stofzuigers
Een machine voor het opzuigen van losliggend vuil. Hieronder
vallen uitsluitend die machines die voor beroepsmatig gebruik
bestemd zijn. Bij stofzuigers is de stofzakcapaciteit van belang.

	De benefits
• Een stofzuiger is gemakkelijk te verplaatsen;
• Met een stofzuiger kom je gemakkelijk op plekken waar je
met grotere machines niet komt
• Werkt sneller en gemakkelijker dan bijvoorbeeld stoffer
en blik of bezem.
	Inzetgebieden
• Zeer breed inzetbaar zoals in kantoren, institutionele panden,
winkels, retail en de gezondheidzorg.

4.


Stof-/waterzuigers
Stof- en waterzuigers worden ingedeeld naar de nuttige
watercapaciteit.

	De benefits
• Kan grote hoeveelheden water verzamelen en neemt de totale
vervuiling weg in vergelijking met moppen. Hoe groter de inhoud
van het reservoir, hoe langer men kan doorwerken.  
	Inzetgebieden
• Binnen gebouwen, keukens, scholen, etc. maar ook daar buiten
(dakdekkers, bouw)
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Bewuste keuze
Waar moet je op letten bij het kiezen voor een stofzuiger:

5.

•E
 en stofzuiger moet licht zijn. men zal de stofzuiger regelmatig
moeten verplaatsen, en hierbij is gewicht een belangrijke factor.
• Het geluidsniveau. Een stofzuiger die veel lawaai maakt kan
als zeer storend worden ervaren.

• Voor specifieke toepassingen worden stofzuigers uitgerust
met fijnstoffilters.

 ieronder vallen ook de borstelmachines die voor tapijten bestemd
H
zijn. Ze worden ingedeeld naar werkbreedte.

	De benefits
• Machines doen twee handelingen in één (schrobben en zuigen)
waardoor deze veel efficiënter werken en hygiënischer zijn dan
moppen.

• Stroomverbuik: volgens het op 1 September 2017 ingevoerde
Europese energielabel voor stofzuigers mogen stofzuigers, die
aan het stroomnet kunnen worden aangesloten, een maximaal
vermogen van 900Watt hebben.
• Keuze voor een stofzuiger met snoer of een stofzuiger met accu.
Een stofzuiger met accu heeft als voordeel dat er geen snoer is
waar je over kan struikelen en dat je actieradius groter is, omdat
je niet beperkt wordt door de lengte van een snoer. Nadeel van
de accustofzuiger is dat de accu niet onbeperkt meegaat.


Borstelzuigmachines

	Inzetgebieden
• Binnen gebouwen, zoals scholen, retail, ziekenhuizen, overal waar
lange gangen zijn, luchthavens, maar ook bijvoorbeeld industrie en
transportbedrijven.

6.


Tapijtreinigingsmachines
Hieronder vallen alle vacuümvegers voorzien van een aandrijf
mechanisme, zonder besturingsplaats (walk behind) of met
besturingsplaats (ride-on). De ride on-machines worden naar
werkbreedte ingedeeld. Het gaat om de breedte van de machine
met hoofdborstel, inclusief één zijborstel.

	De benefits
• Droge

en natte systemen beschikbaar die zowel oppervlakkige als
dieptereiniging uit kunnen voeren van textiel, tapijt en meubilair.
Deze systemen kunnen vervuiling verwijderen die stofzuigers niet
kunnen verwijderen.
	Inzetgebieden
• Binnen
gebouwen waar tapijt ligt, zoals kantoren, hotels en

congrescentra.
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7.


Een- en meerschijfsmachines

	Hieronder vallen ook een- en meerschijfsmachines met aparte
hulpstukken voor zuigen.
Voor deze machines geldt de volgende subindeling:
• Low speed (<= 300 tpm)
• High speed (300-600 tpm)
• Super & Ultra speed (>600 tpm)
• Duospeed (twee snelheden).
	De benefits
•L
 ow speed-machines worden gebruikt voor het grondig
schoonmaken en het diepstrippen van vloeren;
•H
 igh speed-machines worden gebruikt voor het polijsten
en opboenen van beschermde vloeren;
•S
 uper en Ultra speed-machines worden gebruikt voor thermo
plastische en burnishing (wordt in Nederland niet veel gebruikt)
methodieken waarbij de toplaag van beschermde vloeren worden
geëgaliseerd (hersteld);
•D
 e Duo-speed wordt veel ingezet door schoonmaakbedrijven
daar het en “twee in een” combinatie is van low en high-speed.
Soms is het beter twee losse machines te gebruiken voor het
specifieke doel waarvoor ze nodig zijn.
Inzetgebieden
•B
 innen gebouwen, op harde waterbestendige en vanaf de high
speed beschermde vloeren (beschermd met een polymeer zoals
polyurethaan).

8.


Schrob-/zuigmachines

Onder deze categorie vallen ook de schrob-/zuigmachines met een geïnte
greerde veegunit (veeg-/schrob-/zuigmachines). Deze machines worden
ingedeeld naar type voeding en werkbreedte.
De benefits
• Deze machines hebben een veel hoger rendement ten opzichte van hand
matige reiniging waardoor effectiever gewerkt kan worden. Deze machines
kunnen volledig geautomatiseerd worden maar ook ‘gewoon’ worden
bediend.
Inzetgebieden
• Door de omvang worden de ‘3-in-1’-machines vaak alleen op plekken
met ruimte gebruikt zoals industriële omgevingen gebruikt of buiten en
in parkeergarages. De ‘2-in-1’-machines worden zeer breed ingezet van
scholen, retail, ziekenhuizen, kantoren, industrie en dergelijke. Op plekken
waar harde waterbestendige vloeren zijn.

9.


Stoomreinigers

Kenmerkend voor stoomreiniging is dat vuil wordt losgemaakt met behulp
van water op hoge temperatuur. Hieronder vallen alle machines in zoverre
zij bestemd zijn voor beroepsmatig gebruik.
De benefits
• Met deze machines is het mogelijk om doeltreffend te reinigen zonder
detergenten. Door de stoom wordt (hardnekkige) vervuiling losgeweekt
door de hoge temperatuur. Het is een hygiënische methode, omdat door
de hoge temperatuur bacteriën worden gedood.
Inzetgebieden
• Vetaanslag reinigen (oven, fornuis), kalk losweken, olie van bijvoorbeeld
fiets, motor, verwijderen
• vloerbedekking en (auto)bekleding van stoelen reinigen

24
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10. 	Hogedrukreinigers

 en hogedrukreiniger is een machine waarmee water (eventueel
E
opgewarmd) al dan niet met reinigingsvloeistof onder hoge druk
op het oppervlak wordt gespoten. Hieronder vallen alle machines
in zoverre zij bestemd zijn voor beroepsmatig gebruik. De hoge
drukreinigers worden ingedeeld op basis van gebruik van koud
of warm water, mobiel of stationair, type voeding, en op basis
van druk.

	
D e benefits
• M et hogedrukreinigers is men in staat om sneller, beter en
milieuvriendelijker te reinigen dan met een drukloze
reinigingsmethode.
• M et warm water zal het voordeel nog groter zijn omdat de
temperatuur ervoor zorgt dat het te verwijderen vuil makkelijker
los komt, wat de werktijd verkort en het gebruik van detergenten
reduceert.
	Inzetgebieden
• Hogedrukreinigers zijn geschikt voor het schoonmaken van
bijvoorbeeld voertuigen, terrastegels, schuttingen, muren,
productiemachines, zonnepanelen en nog veel meer.

‘’Dankzij machines is het
smoesje ‘geen tijd meer
om schoon te maken’
achterhaald. Zo hoeft
bijvoorbeeld geen enkele
zorginstelling, school
of kantoor nog vies te zijn’’.
Hans Razenberg, directeur NVZ

Effectief en efficiënt gebruik van schoonmaakmachines:
1. Z org voor goede informatie voordat u inkoopt
2. Test machines uit
3. Maak een zorgvuldige keuze bij de aanschaf
4. Laat medewerkers opleiden door de leverancier
5. Gebruik de machine op de juiste manier
6. Z org voor goed onderhoud
7. Denk aan de periodieke veiligheidskeuring
8. B ied uw oude machine aan voor recycling
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Innovaties
Lange tijd waren innovaties met name gericht op gebruiksvrien
delijkheid en het reinigen van moeilijk bereikbare en grote oppervlakten. Inmiddels zijn er veel andere factoren die een rol spelen
bij innovatie, zoals duurzaamheid, efficiëntie/snelheid, en minder
fysieke belasting van medewerkers.
De stofzuiger werd in 1900 uitgevonden en
rond 1960 bereikbaar voor het ‘grote publiek’.
Een stof- en waterzuiger werd verkocht aan het
plaatselijke café, de bloemenman of de dak
dekker. Inmiddels zijn de stof- en waterzuiger
weinig veranderd van techniek, de innovatie is
beperkt gebleven tot de vorm van de ketel, de
toebehoren en de mate van bescherming van
de zuigmotor en het filter. Met een druk op een
knop kan het filter schoon geblazen worden
met de retourlucht, het geluidsniveau is lager
door betere isolatie.

belangrijk. De economie draait 24/7 wat vraagt
om een andere benadering van schoonmaken
in het algemeen.
De laatste jaren lag de aandacht onder meer
bij de ontwikkeling van kleinere schrob-/zuig
machines voor het vervangen van handmatig
moppen. Ook de robotschrob-/zuigmachine
wordt nu niet alleen meer in een testomgeving
maar op de werkvloer gebruikt.

In de jaren ‘20 werden de eerste schrobmachi
nes geïntroduceerd die ook (vuil) water konden
opnemen. Begin jaren ‘60 werden de eerste
‘zit-schrobmachines’ ontwikkeld voor de
grotere oppervlakken. Nu kent de industrie van
de professionele reinigingsmachines vele vari
anten op deze modellen. Met accu of snoer,
met wals-vormige borstels of traditionele diskvormige borstels, er zijn ook varianten die
vegen én schrobben en zélfs schrobmachines
waar je ‘achterop staat’. Maar allemaal hebben
ze één ding gemeen: er is iemand nodig om de
machine te bedienen.

Andere innovaties: energielabels die zijn ont
wikkeld voor apparaten, zoals stofzuigers.
En tegenwoordig worden lithium-ion batterijen
in zowel kleine als grote machines gebruikt, in
plaats van loodzuur. Deze batterij is kleiner en
lichter dan haar voorganger. Dit type batterij is
veel gebruiksvriendelijker omdat je hem zonder
slijtage tussendoor opnieuw kunt opladen
zonder dat de batterij al volledig leeg is.
Kortom, hij heeft geen last van tussenladingen.
Ook is de oplaadtijd van een Lithium-ion batte
rij korter én gaat de batterij een paar jaar
langer mee. Omdat de grondstoffen die voor
productie nodig zijn duur zijn, is de batterij
momenteel nog hoog geprijsd.

De wereld verandert, en de manier waarop we
schoonmaken ook. Het leven is sneller gewor
den en de tijdsdruk die ontstaan is voor het
schoonmaken van onze leefomgeving is groter
geworden. Dat maakt machinaal schoonmaken

De ontwikkeling van autonome schoonmaakma
chines (robotisering) is een van de belangrijk
ste innovaties van de laatste jaren. In het begin
was de markt wat voorzichtig omdat men zich
zorgen maakte over het verdwijnen van banen

en de veiligheid. Gelukkig is men na vele
demonstraties en ervaringen tot de conclusie
gekomen dat een autonome schoonmaakma
chine juist een uitstekend verlengstuk is van de
schoonmaker en deze hem ontlast van langdu
rig monotoon en fysiek werk. Door de vele
afstelmogelijkheden van de autonome schoon
maakmachines kan ieder gewenst resultaat
bereikt worden. De veiligheid wordt ook gega
randeerd doordat deze autonome schoonmaak
machines vele sensoren hebben en zelfs
binnen 0,48 seconde stil kunnen staan (dit is
sneller dan een mens kan reageren) bij ‘aanra
king’ of detectie van een mens, dier of object.
Er zijn voorgeprogrammeerde en op maat te
maken patronen voor de machines. De opera
tor van de machine heeft nu tijd om meer inge
wikkelde taken uit te voeren. De grote
voordelen van de inzet van autonome schoon
maakmachines zijn vergelijkbaar met die van
een wasmachine versus handmatig wassen.
Naast robotisering is het Internet of Things een
belangrijke trend die ook voor schoonmaakma
chines van toepassing is. Doordat de machines
worden verbonden via het internet is het
gebruik en de prestaties van de machine op
afstand te beheren. Beter inzicht hierin leidt tot
betere schoonmaakprestaties en meer rende
ment op de investeringen van machines.
Op dit moment is de inzet van autonome
schoonmaakmachines alleen mogelijk, en eco
nomisch rendabel, op grote oppervlakken
zonder obstakels. Robots kunnen bijvoorbeeld
machinaal vloeronderhoud overnemen waar
door schoonmakers tijd kunnen vrijmaken voor
andere werkzaamheden. Steeds meer leveran
ciers bieden bijvoorbeeld geautomatiseerde

schrob-/zuigmachines aan. Voor complexere
toepassingen, zoals het schoonmaken van kan
toren waar zich veel oppervlakken met obsta
kels bevinden, kunnen schoonmaakrobots zich
nog niet meten aan de efficiëntie van professi
onele schoonmakers. De schoonmaker zal
echter nooit helemaal vervangen worden, want
taken zoals programmeren, onderhoud, vullen
en legen blijven bestaan en kunnen niet
worden overgenomen door robots. Wel zal de
schoonmaker meer tijd overhouden voor neven
taken en dit zal de kwaliteit van het gehele
schoonmaaktraject naar een hoger niveau
tillen.
Robotisering
Een onderdeel van de huidige innovatie valt ten
deel aan de robotisering. Robots die taken van
mensen overnemen. Robots kunnen bijvoor
beeld machinaal vloeronderhoud overnemen
waardoor schoonmakers tijd kunnen vrijmaken
voor andere werkzaamheden. Steeds meer le
veranciers bieden bijvoorbeeld geautomatiseer
de schrob-/zuigmachines aan.
Het gebruik van robots maakt schoonmaakwerk
efficiënter en er is minder mankracht nodig.
De schoonmaker zal echter nooit helemaal
vervangen worden, want taken zoals program
meren, onderhoud, vullen en legen blijven
bestaan en kunnen niet worden overgenomen
door robots. Wel zal de schoonmaker meer tijd
overhouden voor neventaken en dat zal de
kwaliteit van het gehele schoonmaaktraject
naar een hoger niveau tillen.

3
Veilig werken met machines
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Wat is veilig? Geen enkel product en geen enkele activiteit is
100% veilig. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen bestaat er altijd
een kleine kans dat er iets mis gaat. Wat je je beter kunt afvragen,
ook in het geval van werken met machines, is: is de kans dat er
een gevaarlijke situatie ontstaat klein genoeg? Of: is het risico
aanvaardbaar?
Om de veiligheid van een machine te herken
nen, zijn professionele reinigingsmachines
voorzien van de letters CE op de machine.
CE staat voor Conformité Européenne,
wat betekent ‘in overeenstemming met de
Europese regelgeving’. Het geeft aan dat de
machine, volgens een eigen verklaring van
de fabrikant, voldoet aan de wettelijke eisen
(de Machinerichtlijn). De CE-markering is geen
keurmerk, maar een wettelijke verplichting.
Het is hierbij belangrijk om na te gaan of de
fabrikant/importeur van de machine aan de
volgende eisen voldoet:
•H
 ij beschikt over een verklaring dat de
CE-markering terecht is;
•H
 ij beschikt over een gebruiksaanwijzing
van het product/de machine in de talen van
het land van levering plus een extra taal
(meestal Engels);
•H
 ij heeft een productdossier aangelegd.
Bij calamiteiten kunnen autoriteiten dan
(een deel van) het productdossier opvragen.

Werken met schoonmaakmachines
als je zwanger bent
Bij schoonmaakmachines en medische
apparatuur komen vaak (ultrasone) geluids
trillingen voor. Dat geldt ook voor bepaalde
laserapparaten en reinigingsbaden. Ook
bijvoorbeeld bij tandsteen verwijderen,
bestrijding van algen in aquaria, verwerken
van plastics, in de bouw en het snijden
van vleeswaren, gebak en vlees wordt vaak
ultrasoon geluid gebruikt. Kijk zelf of je
misschien met ultrasoon geluid te maken
hebt. De frequenties, intensiteit en bloot
stelling zijn heel verschillend, dus bespreek
met je werkgever en bedrijfsarts of het
ultrageluid waar jij mee werkt veilig is
voor je zwangerschap.
Bron: www.strakszwangerworden.nl
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Do’s and Dont’s
Hoe wordt de veiligheid van
machines gegarandeerd?
Jaarlijks vindt een grondige inspectie van
de machine plaats; de NEN 3140-keuring.
De NEN 3140 is een norm die in Nederland
aangeeft hoe men veilig kan werken met elek
trische installaties. De norm is van toepassing
op de bedrijfsvoering van elektrische installa
ties tot een nominale spanning van 1000 Volt
wisselspanning.
De NEN-inspectie heeft tot doel het borgen
van de veiligheid van de bediener en mensen
en dieren in de directe omgeving. De leveran
ciers van machines, verenigd in de
Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten
(NVZ) hebben een sticker ontwikkeld die op
een goed zichtbare plaats op de machine
wordt geplakt, de zogenaamde ‘keuringsstic
ker’. Deze geeft duidelijkheid over het jaartal
en de maand waarin de inspectie moet worden
herhaald.
NEN 3140-Inspectie
Voor machines in de institutionele schoonmaak
en in industriële omgevingen is een veiligheids
inspectie van één keer per jaar vaak voldoende.
Voor stofzuigers en vergelijkbare machines die
bijvoorbeeld worden gebruikt in een schone en
droge omgeving zonder veel risico’s, kan een
keuringsfrequentie één keer per twee jaar
worden gehanteerd. Officieel, volgens de
NEN 3140, moeten machines periodiek
worden geïnspecteerd, waarbij de frequentie
afhangt van het risico (te bepalen volgens
Bijlage T van NEN 3140). Dat betekent in
de praktijk onder andere na iedere reparatie.

NEN 3140-Keuringssticker
Dat de machine is gecontroleerd kan men
aflezen aan de keuringssticker en het keurings
formulier. NEN 3140 geeft aan dat een
machine op moment van inspectie voldeed aan
de veiligheidseisen gesteld in de Arbowet op
zowel elektrisch als functioneel gebied.
Het eerste exemplaar wordt door het keurende
bedrijf bewaard. Het tweede exemplaar kan op
een andere plaats worden bewaard, zoals in de
administratie van een servicemonteur. De eige
naar van de machine dient het derde exemplaar
te krijgen. Als de machine is goedgekeurd,
wordt de sticker erop aangebracht. Op de
sticker worden de maand en het jaar uitgeknipt
waarop de volgende keuring plaats dient te
vinden.
Voorbeeld sticker

Veilig werken met machines, 5 do's and dont's:
1.	Verdiep je in de gebruiksaanwijzing van de machine
2.	Controleer altijd vóór gebruik, zoals bij de machineinstructie is aangegeven, of de machine in veilige
conditie is. Bijvoorbeeld of de stofzuiger droog is
en of de kabel of stekker niet beschadigd zijn
3. 	Schakel altijd de machine uit wanneer je iets gaat
monteren
4. Gebruik een machine waarvoor hij ontwikkeld is
5.	Draag, indien nodig, veiligheidsmiddelen zoals een
hogedrukbril
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Hoe werk ik veilig
met machines?
SIS-M Machine-informatie
De belangrijkste gegevens van een machine worden op
verzoek volgens de vastgestelde standaard verstrekt.
De voordelen spreken voor zich.
•D
 e inkopers- en gebruikersinformatie wint aan kwaliteit;
•D
 e vergelijking tussen machines van diverse aanbieders
wordt eenvoudiger;
•H
 et gebruik van machine-informatie in opleidingen is
effectiever.
SIS-M is van toepassing op de volgende machinecategorieën:
eenschijf-borstelwasmachines, sproeiextractiemachines, stof
zuigers, stof- en waterzuigers, hogedrukreinigers, schrobzuig
machines, veegmachines, borstelzuigmachines, stoomreinigers.
SIS-T Terminologie
De meest gangbare termen uit de schoonmaakwereld zijn in
een lijst opgenomen en voorzien van een heldere omschrijving.
Deze lijst brengt eenheid in de vele woorden en begrippen in
de schoonmaakbranche en vergemakkelijkt de communicatie.
SIS-C Pictogrammen
Belangrijke gegevens van reinigingsmiddelen worden met
behulp van pictogrammen op een eenduidige manier op het
etiket vermeld. Pictogrammen maken in één oogopslag helder
hoe een product gebruikt moet worden. Het zijn wegwijzers
naar de juiste werkmethode.

Onder andere door de strengere veilig
heidseisen, werken glazenwassers steeds
vaker met lichtgewicht telescoopstelen
waarmee ze ramen op grote hoogte kunnen
wassen, zonder een ladder of hoogwerker
te hoeven gebruiken.

Lichamelijke belasting bij
professioneel schoonmaken
In de professionele schoonmaakbranche
bestaat 60% van de totale kosten uit perso
neelskosten. Er zijn relatief veel flexwerkers in
de branche; het merendeel werkt bij bedrijven
van meer dan honderd werknemers.
Bron: www.risicosinbeeld.nl
Lichamelijk intensieve werkzaamheden zoals
stofzuigen en schrobben zijn de belangrijkste
oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsonge
schiktheid. Voor glazenwassers leidt werken
op grote hoogte tot ongevallenrisico’s. Het
Arboconvenant Schoonmaak- en Glazen
wassersbranche heeft ervoor gezorgd dat
de branchespecifieke risico’s van fysieke en
mentale overbelasting en van verwondingen
en irritaties door werken met gevaarlijke stoffen
zijn verminderd. Ook is er een speciale digitale
werkdrukmeter ontwikkeld. Steeds vaker wordt
overdag schoongemaakt, wat meer communi
catieve vaardigheden vereist. Daarom wordt
in de branche meer geïnvesteerd in
taalvaardigheid.
Risico’s
De schoonmaakbranche kent specifieke risi
co’s door het werken met machines en midde
len. Om deze te minimaliseren is het nodig om
goed de schoonmaak instructies op te volgen.
Het relatief grote aandeel van flexwerkers kan
door de modernisering van de Ziektewet grote
impact hebben op de kosten.
Maatregelen
Preventie, verzuimbegeleiding, reïntegratie
en goede inkomensverzekeringen zijn in deze
branche steeds belangrijker. Een ondernemer
met personeel is verantwoordelijk om een
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te
voeren. Dat geeft u een goed beeld van aan
dachtpunten op het gebied van
werknemersveiligheid.

Maatregelen om veilig
met machines om te gaan
Machine met loodzuurbatterij
•o
 ntlaad de batterij nooit volledig.
Batterijen die langere tijd niet gebruikt
worden, moeten volgeladen worden
opgeslagen. Een batterij die leeg wordt
opgeslagen, kan binnen twee maanden
onherstelbaar beschadigd zijn
• laad de batterij niet meerdere keren
per dag op
• z org voor goede ventilatie van de ruimte
tijdens het opladen
• v ermijd alle contact met batterijzuur:
draag beschermende kleding, handschoenen
en een veiligheidsbril
•m
 aak onderhoudsvrije gel-batterijen
nooit open
•V
 oor meer informatie, zie ook de batterij
brochure van de NVZ

De Lithium-ion accu
Accu’s voor machines werken snel, milieu
vriendelijk, kostenefficiënt en duurzaam.
Het nadeel van de populaire Lithium-ion
accu is dat deze zeer gevaarlijk is bij ver
keerd gebruik. De accu mag bijvoorbeeld
niet te ver ontladen worden en moet
daarom gebruikt in een apparaat dat voor
zien is van een regelsysteem. Ook mag een
Lithium-ion accu nooit meer dan 4.2 volt
opgeladen worden. Gebeurt dit wel, dan
begint de batterij te 'stressen' en kan in het
ergste geval in brand vliegen met alle
gevolgen van dien. Gebruik een Lithium-ion
accu dus altijd zoals in de gebruiksaanwij
zing aangegeven en laadt de accu van de
machine alleen op met een meegeleverde
oplader.
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Bewust gebruik
van batterij of accu:
Machine met benzine/LPG motor
(bijvoorbeeld ride-on machines)
• m otoroliepeil controleren, eventueel motorolie
toevoegen
• b randstofvoorraad controleren, eventueel
bijtanken
• m otorluchtfilter op vervuiling controleren en
eventueel reinigen (uitkloppen, geen pers
lucht gebruiken), eventueel luchtfilterelement
vervangen
• v isuele controle op olieverlies aan motor,
pomp en wielmotor
• z uurpeil startbatterij controleren,
eventueel bijvullen alleen met gedestilleerd
water, polen reinigen en invetten
• o lieniveau hydrauliek controleren en
eventueel bijvullen
• k oelvloeistofpeil controleren, eventueel
bijvullen (winterbestendigheid)

Tip!
Bezoek ook eens isditproductveilig.nl/
professioneel-schoonmaken.nl. Deze
website is bedoeld voor mensen die
werkzaam zijn in de professionele
schoonmaakbranche. Zij krijgen hier
voorlichting en instructies over veilig
werken met professionele schoonmaak
producten. Naast het (online) opdoen van
kennis, is het van belang dat veiligheids
instructies van de fabrikant én van de
werkgever worden nageleefd. De website is
een initiatief van de NVZ – Schoon,
Hygiënisch, Duurzaam. Zij heeft dankbaar
gebruik gemaakt van de enorme kennisbron
die haar leden samen vormen.

1. 	Kies de juiste batterij
2. Voorkom volledige ontlading van de batterij
3. Zorg voor een ontladingspercentage van maximaal 80%
4. Laad de batterij op volgens de bijgesloten instructies
5. Vermijd elk contact met batterijzuur
6. Vervang de batterij op een veilige manier
7. Lever de gebruikte batterij in bij uw leverancier
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Trends in de schoonmaakbranche
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In de professionele schoonmaakbranche
zijn de afgelopen jaren de volgende
trends waar te nemen.
•T
 oenemende aandacht voor duurzaamheid en
de rol van hygiëne en welzijn, en daarmee het
belang van machines
•V
 erschuiving van inspanningscontracten naar
output- en prestatiecontracten. Bij output- en
prestatiecontracten staat niet de prijs cen
traal maar de prestatie. Bij aanbestedingen is
er een vast budget en de onderneming die
voor dat budget de meeste kwaliteit en toe
gevoegde waarde kan leveren, wint de
aanbesteding
•B
 eleving: er wordt steeds meer gemeten
op basis van beleving. Daarbij neemt ook
de populariteit van de dagschoonmaak toe.
Voordeel daarvan is dat de schoonmaker
zichtbaarder wordt, een rol kan innemen als
gastvrouw/man en meer betrokken raakt bij
de organisatie waar hij/zij schoonmaakt
•T
 oenemende concurrentie door groeiend
aantal schoonmaakbedrijven. Dit zorgt voor
extra druk op de prijs en de noodzaak om
onderscheidend te zijn
•D
 e markt krijgt steeds meer te maken met
partijen tussen de opdrachtgever en schoon
maakbedrijf. Deze partijen zijn bemiddelaar/
makelaar en zorgen voor nog meer druk op
de prijs

•V
 erbreding van de dienstverlening. Deze
trend wordt vooral gezien bij de grotere
schoonmaakorganisaties. Zij verzorgen naast
schoonmaak bijvoorbeeld ook klein onder
houd (zoals het verwisselen van lampen en
sloten), catering, portier- en tuinwerkzaamhe
den. Zij leveren een totaalpakket. Daarnaast
is sprake van een verbreding richting schoon
maken in de zorgsector
• Schoonmaakbedrijven gebruiken steeds vaker
geavanceerde schoonmaakmachines, zoals
robotstofzuigers en sensoren die de schoon
maakstatus van gebouwen meten
 rotere schoonmaakbedrijven gaan steeds
•G
meer multiservice-concepten bieden: door
hun schoonmaakdiensten aan te te vullen met
andere diensten zoals beveiliging, receptie,
beveiliging en ICT-ondersteuning kunnen ze
een bedrijf volledig ontzorgen op het gebied
van facility management
•D
 oor toegenomen aandacht voor duurzaam
heid, wordt meer gebruikgemaakt van milieu
vriendelijke schoonmaakmiddelen enmethodes
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