
Van een veilige werkplek wordt iedereen blij. Jij hoeft je geen zorgen te 

maken en je huishoudhulp kan zorgeloos aan de slag. Help jij daarom 

mee om je huishoudhulp een 5-sterren werkplek aan te bieden?

Veilige werkplek voor mijn Huishoudhulp  

Dit moet je weten.



Schoonmaakproducten

Elektriciteit

  Ik heb dagdagelijkse standaard schoonmaak-
producten in originele verpakking, onvermengd 
in huis

  Ik voorzie geen javel, ammoniak, … of andere 
schadelijke producten

  Mijn elektrische installatie heeft een geldige 
keuring

  Mijn elektrische toestellen (stofzuiger, strijkijzer) 
zijn in goede staat (geen blootliggende snoeren, 
intact) en onderhouden

  Mijn stopcontacten zijn in goede staat en  
afgeschermd

Temperatuur, verlichting en verluchting

Brandveiligheid

  De minimumtemperatuur in mijn woning  
bedraagt minstens 16°C

  Mijn woning kan verlucht worden (ramen en 
deuren kunnen open)

  Mijn woning is rookvrij
  Ik heb voldoende licht in de woning
  Mijn woning is vrij van schimmels

  Er zijn rookdetectoren aanwezig

Werkmateriaal

Werkomgeving

Kennismaking

Checklist

Opmerkingen?

www.helan.be
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  Ik heb proper werkmateriaal dat zich in goede 
staat bevindt

  Het werkmateriaal is aan te passen in hoogte 
(bijvoorbeeld een telescopische steel)

  Ik heb een stabiele trapladder met max. 3 treden, 
voorzien van antislip

  Ik heb voldoende propere microvezeldoeken en - 
dweilen beschikbaar

  Ik zorg binnen voor een effen vloer (geen putten, 
losliggende tegels, ...)

  Ik ruim voorwerpen op die in de weg liggen
  Ik vermijd losliggende tapijten waar je op kan 
uitschuiven

  Ik zorg dat de uitgangen van mijn woning makke-
lijk bereikbaar zijn

  Bij het verplaatsen van zwaar meubilair voorzie 
ik hulp voor mijn huishoudhulp

  Indien huisdieren aanwezig kan ik deze apart 
plaatsen wanneer mijn huishoudhulp aanwezig is

  Ik geef mijn huishoudhulp een rondleiding in mijn 
woning

  Ik bespreek vooraf een haalbaar takenpakket met 
mijn huishoudhulp

  Ik leg de werking van de elektrische apparaten 
(stofzuiger, strijkijzer, …) uit aan mijn huishoudhulp


