Professionele
reinigingsmiddelen
Veilig en prettig werken.
Schoonmaakmedewerkers werken vaak met reinigingsmiddelen die
bepaalde risico’s met zich meebrengen. Als zij op de juiste manier
met die middelen omgaan is er niets aan de hand en kunnen
ze veilig aan de slag. Aan werkgevers de taak om hun
medewerkers goed te informeren en te trainen.
Met deze publicatie willen wij u daarbij van dienst
zijn. Wij reiken een aantal hulpmiddelen en
informatiebronnen aan, waarmee u
ervoor kunt zorgen dat veiligheid
op de werkplek handen en
voeten krijgt.

www.isditproductveilig.nl

www.nvz.nl

www.zowerkjeprettiger.nl

• p roductgroepen, etiket
• veiligheidsinstructies

• professionele reiniging
• microvezelreiniging

• arbeidsrisico’s en aanpak
• s toffenmanager

Veiligheidsinformatieblad (Vib)

Pictogrammen

Schaft u middelen aan voor de professionele
gebruiker die gevaarlijke ingrediënten bevatten?
Dan ontvangt u altijd een gratis Vib van de leverancier. De structuur van dit informatiemiddel is
gestandaardiseerd en makkelijker leesbaar dan
voorheen. Toch vindt u daarin behoorlijk technische informatie. U zult de essentie daarvan
moeten vertalen naar heldere instructies voor uw
medewerkers, zodat duidelijk is hoe er met het
middel moet worden omgegaan.

In de schoonmaakbranche wordt veelvuldig gebruik gemaakt van pictogrammen. Beeldtaal die
wereldwijd goed bruikbaar is en geschikt voor
mensen van verschillende nationaliteiten en met
verschillende opleidingsniveaus. Er zijn grofweg
vier soorten (v.l.n.r.):
1 Verbodspictogram
2 Veiligheidspictogram
3 Pictogram dat de toepassing aanduidt (SIS-C)
4 Pictogram dat de werkmethode aanduidt (SIS-C)

Werkplekinstructiekaart (Wik)
De Wik is bedoeld voor de werknemer op de
werkvloer die moet werken met een product.
De informatie is overzichtelijk, begrijpelijk en toegesneden op de werkplek. De Wik geeft concrete
antwoorden op bijvoorbeeld de volgende vragen:
• Wat zijn de risico’s van dit product?
(R-zinnen gevaarssymbolen)
• Wat moet ik doen om de risico’s te beperken?
(S-zinnen)
• Welke beschermingsmiddelen heb ik nodig?
(handschoenen, veiligheidsbril)
• Hoe moet ik dit product doseren?
• Hoe moet ik gelekt of gemorst product opruimen?
• Wat moet ik doen als er iets misgaat?
(EHBO informatie)

Praktische aanpak Wik
1 Verzamel de belangrijkste informatie,
maximaal 2 kantjes A4.
2 Vermeld op de ene kant bijvoorbeeld de
gebruiksaanwijzing en de dosering.
3 Vermeld op de andere kant bijvoorbeeld de
gevaars- en EHBO informatie.
4 Seal de 2 A-viertjes in plastic tot één document.
5 Hang de Wik op een zichtbare plaats op.

Etiket
De fabrikant van een product vermeldt op het
etiket altijd belangrijke informatie. De gebruiks
aanwijzing bijvoorbeeld, doseerinformatie, risico’s
en het contactadres. Toch is een etiket nooit
toegesneden op de werkplek en niet zo volledig
als de Wik.

Nederlandse Vereniging
van Zeepfabrikanten
Postbus 914, 3700 AX Zeist, www.nvz.nl

Training
Opleiding en training zijn onontbeerlijk in de
schoonmaakbranche. Tijdens een training ervaart
de medewerker zelf hoe hij met materialen, reinigingsmiddelen en machines moet omgaan. Goed
opgeleid, betekent meestal minder ziekteverzuim
en het levert een grotere betrokkenheid op bij
het werk. Meer informatie vindt u onder andere
op www.ras.nl en www.osb.nl.

Bewust aan de slag met veiligheid
• Lees het Vib zorgvuldig door.
• Bestudeer het etiket.
• Maak een duidelijke, op de werkplek
toegesneden, Wik.
• Check of de Wik begrepen wordt door alle
schoonmaakmedewerkers.
• Zorg dat de Wik goed zichtbaar is op de
werkplek (bijvoorbeeld in de werkkast).
• Train uw schoonmaakmedewerkers.
• Check regelmatig op de werkvloer of er nog
iets is gewijzigd.

Samen sterk
Milieuvriendelijk schoonmaken? Dat doen we met
elkaar! De overheid zorgt voor wet- en regelgeving
en de naleving ervan. Fabrikanten kijken kritisch naar
de samenstelling van de producten en de verpakking. De brancheorganisatie zorgt voor uitwisseling
van kennis en informatie.
En u als gebruiker? Kies bewust hoe u reinigt. Het
milieu wordt namelijk het meest belast tijdens het
schoonmaken zelf. En daar heeft ú invloed op.
Colofon
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